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 9 ةيبرعلا ةمجرتلا ةمدقم

1 

 قاد

20 

 لب ةبيترو ةيداع ةايح اهتايح نكت ملف ءاّيداع اًناسنإ تدنرآ ةنح نكت مل
 تناك دقلف ءالعفو .('”لامعألاو رافسألاو ثادحالاب ةئيلم ةايح تناك

 .«كلذك ىمست نأ يف بغرت نكت مل نإو «ةملكلا ىنعم متأب ةركفم ةفوسليف

 هذه لاصتال ةفوسليف ال خيراتلاو ةسايسلل ةرظنم ىمست نأ لضفت تناك دقلف

 نأ تأترا دق ببسلا اذهل يهو :اقيزيفاتيملاو يلاغملا ديرجتلاب ةملكلا

 داعتبا نم ةيمستلا هذه هب حشرت امل ةفوسليف ال ةيعقاو ةخرؤمو ةرظنم ىمست
 فارتحا اهرصحي مل كلذلو .رظنلاو ديرجتلل بلص قالغناو عقاولا نع

 دقلو .يناملألا عمتجملا يف نيجمدنم نييدوهي نيوبأ نم رفوناهب 1906 ةنس تدنرآ ةنح تدلُو
 ةلاسر تزجنأ دقلو .رغدياه نترامو زربساي لراك نم لكل ةذيملت تناكو ةفسلفلا تسرد

 ذاتسألا فارشإ تحت كلذو ؛سونيطسغوأ سيدقلا دنع بحلا موهفم» :لوح هاروتكد

 تايالولا ىلإ تدنرآ ترجاه دقلو .1929 ةنس اهتلاسر ترشنو .زربساي لراك فوسليفلا

 اًيركف اًسفنتم دلبلا اذه ناك دقل .لاب وذ يركفو يفرعم طاشن اهل ناك ثيح ةيكريمألا ةدحتملا
 سيردتلا تأدبو ةينايلكلا لوصأ اهباتك ردص 1951 ةنس يفف .عاعشإلاو لمعلل اًريثمو اهل

 ةيعماج تاسسؤمب ةفوسليفلا تسرد دقلو .1975 ةنس اهتافو خيرات ىلإ رمتسا يذلا يميداكألا

 يعامتجالا ثحبلل ديدجلا دهعملاو وغاكيشو يلكرابو نوتسنرب :يلاوتلا ىلع يه ةديدع
 ةزئاج ىلعو 21959 ةنس ةيريدقتلا غنيسل ةزئاج ىلع ةفوسليفلا تلصحت دقلو .كرويوينب

 انريدصت يف اهتايحل اًليصفت رثكأ ةمجرت :رظنا .اهتافو ةنس :يأ 1975 ةنس ةيريدقتلا غنينوس
 :2014 توريب .لوادج راد «لبقتسملاو يضاملا نيب باتكل ةيبرعلا ةمجرتلل ةيناثلا ةعبطلل

 .30 15 ص «ة؛ةيسايسلا ةلأسملاو تدنرآ ةنح»

 ماع ربوتكأ /لوألا نيرشت 28 خيرات يف ايناملأ يف ةينويزفلت ةلباقم يف ءاج ام وه اهل رهشألا لوقلا
 ؛؛ةماع ةرابع يف اذه  ةيسايسلا ةيرظنلا يه يتنهمف :ةفسالفلا ةرئاد ىلإ يمتنأ ال» : 4

 عم ؤطاوتلاب هايإ ةمهتم «تاوئس رشعب كلذ لبق يبوروألا يسايسلا رظنلا تنادأ دق تناكو

 : يلاتلا عومجملا يف ريخألا لاقملاو لوألا لاقملا : رظنا ءيرشبلا شيعملا نع هدعبل كلذو دادبتسالا

 اككوزو زد اندلعيكاوملتسو 1930 - 1954. انمعمأ1عءاعل حصل انصمانطاتوطعل ا1١'هءاو 6زن دصممط

 ةععملاب ل. 1 هطعم5 هل. 8لعجب الهدا [1ة مانعا 8:2عع ل0 هصماتاعطب 994.
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 يرشبلا عضولا 10

 اهنم لعج دقف «كلذ نم سكعلا ىلع لب ءدرجمو يرظن ملاع يف ةباتكلا
 اهطبرو «يسايسلاو يخيراتلا عقاولا يف اهرّذج رظنلا نم برضل ةلثمم

 ةيعقاو اهتاباتك بلغأ تءاجف :اهراكفأل اًعبنمو اًنيعم هرابتعاب هب اًميمع
 كلذك اًرصاعم وأ ناك اًميدق اًيكيسالك يعقاولا خيراتلا نم ةاقتسم ةيلمعو
 .يرابتخالاو يقيقحتلا رظنلل لافغإ امنود

 ةبتاك يهو ءال فيك «لوألا فنصلا نم ةركفم ةأرما كلذك تناك دقلو

 دق تناك يذلا يديلقتلا ىنعملاب ةفسلفلا خيرات نع تلام ةقيمع ةرظنمو َةَّذف
 يسايسلا لاجملا يف صصختتل «ءسونيطسغوأ لوح هاروتكد ةلاسرب هتأدب

 فرظ يف .ةثالث اًبتك تبتك اهنأ ّدح ىلإ فيلأتلاو ةباتكلا مأست ملو .«يخيراتلاو

 ةيسايس ةطشانو ةركفمو ةفقثم ةأرما اهنم لعج امم :بسحف تاونس عبرأ

 ئوس هنع اهلصفي مل يذلا «يسايسلا نأشللو سيردتلاو ريكفتلل اهتايح تسرك

 ءاقلإل اًراركتو اًرارم ترفاس هلجأ نمو اهتايح هل تصصحخ ام وهو ؛توملا
 .تارضاحملاو سوردلا

 لافطألاب معنت مل «ةتبلا «ةيوسن» اهنأ مزعت مل يتلا ةأرملا هذهف كلذ نم رثكأ

 عيضاوم نم اناك دقو  ةيبرتلاو باجنإلا ملح اهدواري ملف ةمومألا نع تلختو

 ةيعامتجالا اهفورظ نأ يراذتعالا اهرابتعا نأ نظن اننإ لب .ةزرابلا يرظنلا اهريكفت

 فورظلا هذه تحبصأ امدنعو «باجنإلل ةمئالم «ةيادبلا يف «نكت مل ةيداصتقالاو

 نع «ةطاسب لكب ؛تلختف نسلا يف تمدقت دق اهنوك ىلإ تنطفت دق تناك «ةيتاؤم

 دق اهنأ ىرن اننإ .ةباتكلاو سيردتلاو ريكفتلاب اهتضوعو ء«رثاكتلاو باجنإلا ةزيرغ
 ةذاتسألا بقل قاقحتساو «ةرضاحملاو سيردتلاو فيلأتلا يف غوبنلا «تراتخا

 نينرقلا يف ناملألا نييعماجلا دنع فولأم رمأ وهو ةرادج نع ةفوسليفلاو

 ةصاخو ءدهجلاو بعتلاب "”اهؤاقدصأ يوري امك كلذ اهدنع نرتقا دقو .نييضاملا

 ميوقتلاو داشرإلاو راوحلاو «ريكفتلاو لمأتلاو رظنلا ةعتم يه «ىهاضت ال ةعتمب

 لب ءابالط اونوكي نأب نوفتكي ال نيذلا ءنيرخآلا ةيعمب ريكفتلاب اهدنع هنارتقال

 زاجنإ يف اًلعاف اًفرطو «ريكفتلاو راوحلا يف اًكراشم اًفرط هسفن تقولا يف نونوكي

 امهانصمع ظحتعاطل, 8ا15دطعءاطب طآوصسسقلل ةفععسلاب 10: طع آمزع هل طع الاوعلل, الواع اًاننالعيشلأإال (|)

 طرعووب 2
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 11 ةيبرعلا ةمجرتلا ةمدقم

 المع ؛ءانعو دهج نم هبلطتي ام مغرو ءسيردتلا لعجت ةيعملا هذه .سيردتلا

 سيردتلا نيب ةمئادلا اهتحوارم هنع ريبعت ريخ دجي ريكفتلا نم ديصرل انوكمو اًعتمم
 تسّركو ةفوسليفلا اهيف تعرب ةحوارم ىهو ؛؟فيلأتلاو ةباتكلا نيبو ةرضاحملاو

 كلذل هلغلو .اهتارضاحتب اهتاباتك ديدع طابترا اهجااتن تاكو: ةلاوطلا نيتسلا اهل
 ةيخيراتو ةيعقاو ةيلمع ةفسلفل ةلثمم  اهنع اًمغر  اهرابتعا فلخلا نم نوكي ال

 نم برض يف ةصاخلا اهتايح تايرجمب امك اهرصع خيراتب تطبترا ؛ةفيرط
 اهتارضاحمو اهلئاسرو اهتاباتك بلغأ هب يشت ؛ركفلاو ةايحلا» نيب محالتلا

 .ةيفحصلا اهتالاقمو

 - ةريهشلا اهتافلؤم لوأ 1951 ةنس رداصلا ةينايلكلا لوصأ باتك ناك اذإو - 2

 كلذ رهظي املثم ,ءيخيراتلاو يعقاولاو يلمعلا اهدعبو اهتيعقاو ىلع اليلد
 ةيماسلل ةئيدحلا ةاداعملا ليلحت دنع ءاوس «ةثالثلا هماسقأ نم مسق لك يف
 ليلحتلا يف وأ «ءيخيراتلا اهراطإ يف الإ مهفت ال ةيرصنع ةرهاظ اهرابتعاب

 ام يف وأ ءرشع عساتلا نرقلا ةياهن يف ةيلايربمإلل يخيراتلاو يسايسلا
 نإف ؛ةيزانلا ةينايلكلاو ةينيلاتسلا ةينايلكلا حيرشتل ثلاثلا مسقلا يف هتصصخ
 تافلؤم مهأ يناث وهو 1958 ةنس رداصلا يرشبلا عضولا باتك

 ريكفتلا ثيح نم ال ناسنإلا يف يجولوبورثنأ ريكفت وهو ؛ةفوسليفلا

 هجوتلا تاذ نع جرخي ال «لعفي نئاك وه ثيح نم لب رظنلاو ةفرعملاو
 هرابتعا نكمي امم برتقيل رظنلا ماقم ريغ هنكلو ءيجهنملاو يرظنلا

 ايجولونيمونيف اًعون ةينايلكلا لوصأ مدق نأ دعب «"''«ةيسايس ايجولوطنأ»
 ةقيرطلا ةهج نم رغدياه راثآ ضعب لمحت ةيسايسو ةيخيرات

 .مولعم وه امك - ةيجولونيمونيفلا

 بتكلاو باتكلا اذه نيب طبرت يتلا ةلصلا ىلإ هيبنتلا انه يرورضلا نمو

 مامتها طبترا دقل :ةداملا ةهج نم امك ضرغلا ةهج نم هل ةقحاللاو ةرصاعملا

 نيماينب رتلافب انركذت «ةيخيراتلا ةقيرطلا ىلع تاباتك تدنرآ ةنح تاباتك نأ ىلإ انه ريشن (1)

 تذقنأ دق اهنأ ىسنن الو .لاجملا اذه يف اهل اًجذومنأ هربتعت تناك يذلا اهقيدصو اهبيرق
 تايالولا ىلإ اهعم اهتلمح امدنع عايضلا نم «خيراتلا لوح تاحورطأ» ةريهشلا نيماينب ةسارد

 .اهرشتيل ونرودأ رودويت هقيدصل اهتملسو ةدحتملا
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 يرشبلا عضولا 12

 كلذلو «ةينايلكلاب هماهتالو بهذملا اذهل يوق دقنب ةيسكراملاب تدنرآ ةنح
 فيلأت ةينايلكلا لوصأ باتك يف هتأدب يذلا ريكفتلا مامتإل اهنم ةدارإ «ءتمزتعا

 تدارأ «ةيسكراملا يف ةينايلكلا رصانعلا» ناونع هل تراتخا سكرام لوح باتك

 رونلا ري مل باتكلا نأ ريغ .ةيفشلبلل يخيراتلاو يميهافملا ليلحتلل هصصخت نأ

 يف هتبتك ام ىلإ ةفوسليفلا اهيلع تلغتشا يتلا ةداملا نم ءزج لوحتو اًدبأ

 يف اهتمدق يتلا تارضاحملا ةدام ضعب دئاز ءسكرام لوح يرشبلا عضولا

 لجأ نم ةعمجملا ةداملا نم اًءزج نأ امك .؟")953 ةنس نوتسنرب ةعماج

 هرودب يذلا ةروثلا لوح قحاللا باتكلا يف لمعتسيس سكرام لوح باتكلا

 رشن دقو 21959 ةنس نوتسنرب ةعماج يف تدنرآ اهتقلأ اًسورد لصألا يف ناك

 نيتروثلا نراقت ةسارد نع ةرابع وهو «ةروثلا يف ناونع تحت 1962 ةنس

 ريرحت يف تلثمت ةيسنرفلا ةروثلا نأ ةبتاكلا ربتعت ثيح .ةيسنرفلاو ةيكريمألا
 . ةداعس ةركفل ةققحم اكريمأ يف ةروثلا تربتعا امنيب «ةرورضلا هتلمأ يداصتقا

 .ديلقتلا لوح ةتسلا ثاحبألا نأ امك .ةيسايسلا ةيرحلا ةركفلو مومعلا

 لوح هسفن يلصألا عورشملا ىلإ يمتنت يتلاو يرشبلا عضولا باتكل ةرصاعملا

 يف ردص يذلا لبقتسملاو يضاملا نيب باتك يف اًضيأ تجمدأ دق ءسكرام

 41953 ةنس نوتسئرب تارضاحم عوضوم ناك دقو «1966 ةنس ىلوألا هتعبط

 نم عون كانهف كلذلو .1968 ةنس ةيناثلا ةعبطلا يف ناتلاقم هيلإ تفيضأ مث

 لفغي ام وهو .«بتكلا كلت نيبو يرشبلا عضولا باتك نيب طبارتلاو لماكتلا
 نم نيرخآلا نيباتكلاو انياتك تارادم ديدع مهنع ىفختف حارشلا ضعب هنع

 .ةينايلكلا لوصأ باتكب ةثالثلا بتكلا عيمج ةلص امك «ةهج

 ثيح يرشبلا عضولا باتكل ساسألا موهفملا ةيلمعلا ةايحلا موهفم ربتعي - 3

 بورض نأ ةبتاكلا ربتعت راطإلا اذه يفو .رشبلا ىدل ةسرامملا ةايح لثمي

 اهل تصصخ تاسرامم ىهو «لعفلاو رثألاو لمعلا ىه ةيرشبلا ةسرامملا

 ددحت هتفلؤم نأ تالا اذه أرقي نم ظحاليو .نتملا قم ةسيئرلا لوصفلا

 اًئيش سيل وهو اًدج طيسب هحرتقت ام نأ ربتعت ثيح لالهتسالا ذنم هئحبم

 11. مععملا «لعدعأ ؟لكدصع همم طع 12 لئانمس ه6 اللعواععو هانانعمأ ؟طمسوطأ (1953) ذص (1)

 كمعتول 8عومعط»ر 2(69), 2002, م 273-989.
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 13 ةيبرعلا ةمجرتلا ةمدقم

 ملاعلاو ثيدحلا رصعلا نيب ةفوسليفلا زيمتو .لعفن ام يف ريكفتلا نم رثكأ
 نرقلا يف أدتبا يذلا  ثيدحلا رصعلا ىهتنا اًًيملع هنأ ىرتف «ثيدحلا

 يذلا ثيدحلا ملاعلا دلو اًيسايسو ؛نيرشعلا نرقلا ةيادب يف  رشع عباسلا

 ثيدحلا ملاعلا نأ تدنرآ ربتعتو .ىلوألا ةيرذلا تاراجفنالا عم هيف شيعن

 .يلمعلا هدعبو هتينهار انه نمو ؛باتكلا فيلأتل ةيفلخ لثمي

 ةيفسلفلا ةقدلا ىلع اهصرح كلذ نيبيو «لوألا لصفلل ىلوألا ةلمجلا ذنم

 نإ .سابتلا الو طلخ الف «ةباتكلا يف ةمارصلل طرش وه حوضو نم هبلطتت امو

 هلثمي امل باتكلا لماك يف هلامعتسا ىلع ظفاحتو ةينيتاللاب موهفملا دروت تدنرآ

 .ةيناملألا هتمجرت يف هسفن باتكلل اًناونع هتلمعتسا دقو ءال فيك ءةيمهأ نم

 يه ةيساسأ ةيرشب ةطشنأ ةثالث لمشي ةيلمعلا ةايحلا موهفم نأ ةبتاكلا حضوتو

 اًملاع يطعيف رثآلا امأو .اهسفن ةايحلا وه لمعلل طرشلا نإ .لعقلاو رثألاو لمعلا

 ديحولا طاشنلا وه لعفلاو .ملاعلا ىلإ  ءامتنالا وه هطرشو «ناسنإلا زاجنإ نم

 ؛ةداملا ةطاسو الو ءايشألا ةطاسو نود ةقالع يف «ةرشابم ءرشبلا عضي يذلا

 نكلو «نيهباشتم اًعيمج رشبلا ربتعت تدنرآف «يرشبلا لعفلا طرش ةرثكلا ربتعتو
 ةطشنألا هذه دنع فقوتلا ةبتاكلا لصاوتو .هريغل الثامم مهنم دحأ نوكي نأ نود
 ىرتو .تايفولاو تادالولا ةبسنو توملاو ةايحلاب ةطبترم اهنأ ظحالتف ةثالثلا

 ءايشألا نود نم دجوي ال هنإف «كلذك هرابتعايو طورشم يرشبلا دوجولا نأ تدنرآ

 اذه .يرشبلا دوجولا طارتشال مدختست مل ام اذإ اًملاع نوكت نأ نكمي ال يتلا

 نأ ريغ .ةدلاخ ةهلآلا هيف نوكت ملاع يف ءانفلاب رشبلا هيف مستي يذلا دوجولا

 ةعيبط مهل نوكت ثيحب مهب اًضاخ اًدولخ نوفرعي .يدرفلا مهئانف مغرو ءرشبلا
 راثآلاو ةدلاخلا لاعفألا زاجنإ ىلع مهتردقل كلذو «ةفوسليفلا لوقت امك «ةيهلإ

 .داسفلا اهلاطي ال يتلا

 درف دجوي ال يذلا رشبلا ملاع يف رّذجتت ةيلمعلا ةايحلا نأ تدنرآ ربتعتو

 ظافحلاو هسيسأت نم ةغللا نكمت يذلا نيرخآلا روضحب طورشم لعفلا نإ .هجراخ

 ناك ةنيدملا ىلإ ءامتنالا نإ .ضعبلا مهضعب رشبلا مهفي ال ةغللا ريغ نمف .هيلع

 ةوقلا ربع ءيش رمي نأ يغبني الف عانقإلاو ةغللا ىلإ ةجاح يف عامتجالا نأ ينعي

 همكحت يذلا تيبلا سكع ىلع كلذو ةيرحلا لاجم وه ةنيدملا لاجم نإ .فنعلاو
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 ةلئاعلا لمحتت نأ اًيرورض ناك دقل .هب ةقلعتملا ةطشنألا لك مكحتو ةرورضلا

 ىلع ؛ةاواسملا لاجم لثمت يتلا ةنيدملا ةيرحل طرش ةباثمب ةايحلا تايرورض

 هنأل طقف اًرح ربتعي ناك ةلئاعلا برف .ةاواسماللا زكرم ربتعت يتلا ةلئاعلا سكع

 تيبلا نيب زييمتلا نإ .ةنيدملا ىلإ ءامتنالاو يلئاعلا تيبلا نم جورخلا ىلع رداق

 ظحالتو .يمومعلا لاجملاو صاخلا لاجملا نيب زييمتلا وه ةنيدملاو يلئاعلا

 .ثيدحلا رصعلا لبق ةنكمم نكت مل هدّفعتو صاخلا لاجملا عونت ةفرعم نأ تدنرآ
 ناكمإب نكي مل ثيح :ام صقنب ةصاخلا ةايحلا موهفم طيترا ميدقلا رصعلا يفف

 مل هنإ .ماعلا لاجملا لخدي نأ ء.ةصاخ ةايح ىوس كلمي ال يذلا وهو ءدبعلا

 يف رهظي ام لك نأ ينعي «يمومعلا» :ظفل نأ ةفلؤملا ربتعتو .مامتلاب اًناسنإ نكي
 هربتعت ةفوسليفلا لعجي ام اذهو ؛«هوعمسيو عيمجلا هاري نأ نكمي يمومعلا لاجملا

 يف نوكرتشي ثيحب «ملاعلا يف اًعم نوشيعي نيذلا رشبلا هيلإ يمتني يذلا عقاولا

 .مهنيب دجوي ءايشألا نم ملاع

 «انداسجأ لمع» نيب زيمت ثيح يموهفملا قيقدتلا تدنرأ ةنح لصاوتو

 ءءاقبلا ىلع ظافحلل ةرورضلا هضرفت يذلا وه انداسجأ لمع نإ .«انيديأ رثأ»و

 ءاشنإ ةباثمب انيديأ رثأو .رارمتسالاو ةايحلل لمعلا ضرفت ةيعيبطلا ةجاحلا ةيبلتف

 ةفلؤملا زيمت انه نمو ءرشبلا ملاع ألمت يتلا ةيعيبطلا ريغ ءايشألا نم ملاعل

 .لامعتسالل ءايشأ جتني يذلا رثألاو كالهتسالل ءايشأ جتني يذلا لمعلا نيب

 .اًرمع لوطأو ىقبأ ةيناثلا نإف ءةفطاخ ةايح تاذو ةيناف ىلوألا تناك اذإو

 اًرظن اًيرورض اًرمأ ديبعلا كالتما نوربتعي اناك ىمادقلا نأ ةبتاكلا ظحالتو

 دهش دق لمعلا عضو نأ ريغ .تاجاحلا يبلت يتلا ماهملا لكل ةيدوبعلا ةعيبطلل

 لوحتو ءاّميدق اهب طبترا يتلا ةينودلاو طاطحنالا عباط دقف دق هنأ كلذ اًروطت

 لك ردصم لمعلا نأ فشتكا دق كول نوجف :ةلزنم عفرألا يرشبلا طاشنلا ىلإ

 هربتعا دق سكرامو ؛«ةورث لك ردصم لمعلا نأ ٌرقأ دق ثيمس مدآو «ةيكلم

 طلخلا يف اوطقس دق ءالؤه لك نأ تدنرآ ربتعتو .ناسنإلا ةيناسنإ نع اًرّبعم

 الإ صخت ال صئاصخ لمعلا ىلإ نوبسني اوناك مهنإ ثيحب رثألاو لمعلا نيب
 اذه ّرقي ةيحان نمف ضقانت ىلع يوطني سكرام ركف نأ تدنرآ ىرتو .رثآلا

 ىرخأ ةيحان نمو «ةعيبطلا اهتضرف ةمئاد ةرورض لمعلا نأ ملاعلاو فوسليفلا

 لاجمل نكمي لمعلا ىغلي نيحف .لمعلا نم ناسنإلا ررهاس ةروخأا نأ فب
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 لمعلا يهتني ثيح أدبي ةيرحلا لاجم نأل ةرورضلا لاجم ضوعي نأ ةيرحلا
 هرابتعاب كلسي هدحو عناصلا ناسنإلا نأ ةفلؤملا ربتعتو .ةجاحلا هضرفت يذلا

 رهوج نم قلخي ناسنإلاو مدع نم قلخي ٌبرلا ناك اذإف ءقلاخ بر ةروص

 ملاع دييشت ىلع ةرداق اهنأل ةيسوثيمورب ةروث لّثمت ناسنإلا ةيجاتنإ نإف «ىطعم
 زربأ لعلو .ّبرلا اهقلخ يتلا ةعيبطلا نم ءزج ميطحت دعب ناسنإلا دي عنص نم
 ناسنإ لزعنملا نإ ثيحب ءاّدبأ ةلزعلا يف اًنكمم سيل هنأ وه لعفلا زيمي ام

 ىلع رداقلا يوقلا درفلا ةروطسأ يفنت تدنرآ نإ .لعفلا ىلع ةردقلا نم مورحم

 ىلع هنأ ربتعت كلذ نم سكعلا ىلعو ؛هتوقل الإ نيدي ال ثيحب هدرفمب لعفلا
 .قحب لعفلا ىلع اًرداق حبصي ىتح هسنج ينب عم نواعتي نأ درفلا

 يف ثحبلا ىلإ ىعسي يرشبلا عضولا باتك نإ :راصتخاب لوقن -4

 ىعستو ؛ثيدحلا رصعلا تارييغت مغر اًفعض لقألاو ةمئادلا صئاصخلا

 هيلع قباسلا ةينايلكلا لوصأ باتك يف امك باتكلا اذه يف تدنرآ ةنح

 شيعي نوك يف ثحبلا :يأ «ينايلك ريغ نوك دوجو طرش يف ثحبلا ىلإ

 ىلإ ةفوسليفلا ضرعتت كلذلو .ةيطارقميدلاب مستي ماظن يف رشبلا هيف
 ملاع هرابتعاب يرشبلا ملاعلا ةسارد ةهج نم لعفلاو رثألاو لمعلا ميهافم

 يف تدنرآ رهظت دقو .ّرح وهو ناسنإلا اهشيعي نأ نكمي يتلا ةسرامملا

 نيب ثيدح طلخل ةدقان :يأ ةثادحلل ةدقان اهرابتعاب لوألا فلؤملا

 اولوح دق ءائيدح ءهرشبلا نأ اهرابتعا ىفو ءرثألا لاجمو لمعلا لاجم

 كلهتست ءايشأ ىلإ ةمئادلا رثألا تادنتم اناوع دق :يأ «لمع ىلإ رثألا

 ةقيقحلا يف وه رثألاو لمعلا نيب طلخلا نأ ةفوسليفلا ربتعت امك .دفنتستو

 رظنلا فادهأ مهأ دحأ نإف كلذلو «يبرغلا يسايسلا ركفلا نع ثوروم

 :""رغديه ىلإ نوطالفأ نم ةيبرغلا ةيسايسلا ةفسلفلا ديلقت دقن وه
 اهرابتعال اًرظن ةيوبخنو ةظفاحم ةفلؤملا ريتعي يذلا يأرلا نإف كلذلو

 قيقدت ىلإ جاتحي ةيرهوج ةبرجت ةيسايسلا ةينانويلا ةبرجتلا رهاظلا

 الو ةديدج ةيطسرأ تدنرآ ةنح رابتعا رسيب نكمي الف .صيصختو

 5ءرلاو 8عوطمطتط, 15غ 8 ءاسعاممأ 8100ءممتكسمم هآ 11عدممط 4فععدلاو 8هدحصممس ل آن عاعتعلل (1

 طاوطاتكط عة, 1من! . [3 د طقتم- 11-8011106 ءانب ال وعل 1'هعم074020-240, خلع 2011105 2003.
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 ةهج نم اَّلِإ ةينانويلا ةبرجتلا ىلإ ةدوعلا نينحب نيباصملا نمض اهفينصت
 ال يرشبلا عضولا نأ وهو مهتبرجت يف ىلجت يذلا يرظنلا سردلا
 طاشنلا اذه نكلو .«لعفلا» ربع الإ يناسنإ عضو هنأ ىلع اًيرايعم ىلجتي
 ةطشنألا نيب نم ءراثدنالل ةضرع رثكألاو اًماود لقألاو شهألا وه

 .ةيلمعلا ةايحلا رصانع نّوكت يتلا ةثالثلا ةيرشبلا
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 ةمجرتلا هذه لوح تاهيبنت

 :ةيلاتلا ةعبطلا ىلع ةمجرتلا هذه يف اندمتعا دقل - 1

 1ةدممقطل معمل, طع طمس ©هسهتانمس, طع 121715117 01 (نطتعقمم

 طرعوو - آنم2005 © (نطتعقوم 58.

 ةعبط ىلوألا ةعبطلا ىلع ةنس نيعبرأ رورم ةبسانمب اهتاذ رادلا تردصأ دقو

 يناونع ئراقلا دجي يتلا  نافونياك تيرغرم ةيكريمألا ةثحابلل ميدقت عم ؛ةديدج
 ةعبطلل اهانعضو ىتلا ةيليمكتلا ةيفارغولبيبلا ىف تدنرآ ةنح لوح نيمهملا اهيباتك

 همجرتن مل - يرشبلا عضولا باتك ةءارقل تاودأ نم يبرعلا ئراقلل ائيكمت ةيبرعلا

 تبث ىف تعسو اهنأ امك .ىبرعلا ئراقلا ديفي هنأ دقتعن امب انتمجرتل انمدق اننأل

 ىلإ اهتمجرتو تاحلطصملا تبثل انعضو دنع هنم اندفتسا دقو ءيلصألا تاملكلا

 : ةيلاتلا ىه ةيناثلا ةعبطلاو .ةيبرعلا

 1[1ةمتتقل 3مععم لأ, 11: 1[1نق312 0101108, 566010 2011011 3

 طر ةلدعوعمعأ نهم مهب 1[طع آنولت عتولتاإل 01 (نطتعت عم 21ءعوو-آط م2002 6 1

 لخاد [...] نيتفوقعم نيب ةيزيلكنإلا ةعبطلا تاحفص ميقرت ىلإ انرشأ دقو -2

 ةيسنرفلاو ةينيتاللاو ةينانويلا تاحلطصملا بلغأ ائنمجرت دقلو «نتملا

 ةفلؤملا تدارأ ام لثم اهلثم ظيلغ طخب اهانعضوو صنلا يف ةدراولا

 مسر ىلع نايحألا نم ريثكلا يف انظفاحو ؛ةيزيلكنإ ظافلأ نم هزاربإ

 يتلا دهاوشلا نع امأ .شماوهلا يف وأ نتملا لخاد اهناسلب تاملكلا

 يف انكرتو ءتمجرت ام انمجرت دقف شماوهلا يف تدنرآ ةنح اهتفاضأ

 اهتغل يف اهتكرت «ةيناملأ دهاوشب اًساسأ قلعتي وهو - تكرت ام بلغألا

 ةيناملألا نأ اهدافم رغديه نع اهتئرو ةينامرج ةعزن ىلع اًيرج ةيلصألا
 كلذلو ةنونيك يه لب ء«ةغل درجم تسيل «ةميدقلا ةينانويلا لثم اهلثم
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 يتلا تت ل ل يما
 ةمجرت ىلع تلمع دقو 2" !مألا ةغللا اَّلِإ ىقبت ال١ :ام اًموي تلاق
 تامجرتلا ىلع لحن ملو .ةيزيلكنإلاب اهتباتك دعب ةيناملألا ىلإ ىربكلا اهبتك
 ةديدج تاسارد نم هيلع تلاحأ ام بلغأ نأل تدنرآ ةنح عجارمل ةيبرعلا
 ةلوادتملا تامجرتلاب انلبق دقف ميهافملا ةيقب نع امأ .ةيبرعلا ىلإ مجرتم ريغ

 وأ ىمادقلا نم مهيلع تلاحأ نم تاباتك يف وأ تدنرآ ةنح تاباتك يف

 رقتسي ىتح ةمكارملا ةرورض ةركفب انم الوبق «نيثدحملا وأ نييطيسولا
 .«ةيملعلا ةعامجلا» نيب لصاوتلا رسيتيف لوادتيو حلطصملا

 يف [ع .ه لصألا يف درو]: يلي ام صنلا يف انتالخدت مامأ انعضو دقو -3

 .شماوهلا يف امك نتملا

 ضرع يف يوفشلا بولسألا نايغط يرشبلا عضولا باتك ئراق ظحاليو -4
 تدنرآ اهتقلأ تارضاحمو اًسورد «لصألا يف «ءصنلا نوكل كلذو راكفألا

 باتكلا ئراق ىلع ىفخي ال امك .اهريغ نم رثكأ ةيمسإلا لمجلل انلامعتسا

 ىلع ىغط دق ةباتكلا يف يناملألا بولسألا نأ ىلإ دوعي وهو لمجلا لوط

 ةباتكلا ةغل عم دعب ملقأتت مل ةفلؤملاب اننأكو «ةيزيلكنإلا ةباتكلا بولسأ

 .اًضيأ هيلع ظافحلا انلواح ام وهو ءاهلمعتست يتلا سيردتلاو

 انتمجرت للع ضرع لالخ نم ةمجرتلا يف يليوأتلا انأدبم نيبن نأ انتوفي الو

 ءانرظن يف «هنأل يرشبلا عضولا ناونعلا ةمجرتل انرتخا دقل:باتكلا ناونعل
 دق يسنرفلا مجرتملا نأ ىلإ انه ريشنو .ةيلصألا هتغل يف ناونعلا ىلإ برقألا

 0©هملئانمو لع 1”طهدوسصع ةثادحلاب باتكلا طبرف هدنع نم ةملك ناونعلل فاضأ

 يسنرفلا ئراقلا تابلطتمل ةباجتسالا ةلواحم ىلإ كلذ دوعيو 85.6

 يسنرفلا يئاورلل ةريهش ةياور دوجولو ؛ةهج نم ةثادحلا يف ريكفتلاب سوره.
 مجرت ول هسفن تدنرآ ناونع لمحت «لوغيد لراش نمز ةفاقثلا ريزوو و ,ا١1 هرراعأ

 1933 ةنس ترشن يتلا آم 0ملتهص ططدصتة126 ينعن .ةفاضإ نوح ه. فأل ىلإ

 ركدووو ذه آنسلعسدسلتمع 1930 - 1954. انررتئالعتمسا مسا نسا اتهلسأ اعننبطم اذ الا

 آتدممقلطل ةمععصلاب آمع. ن1.
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 19 ةمجرتلا هذه لوح تاهيبنت

 يف ياهغنش ةضافتنا ثادحأ اًيلييخت يورت يتلاو ؛روكنوكلا ةزئاج ىلع تلصحتو

 يمجرتم دحأ نإ لب .حيضوتلاو زييمتلل ثيدحلا ةرابع ةفاضإ بلطت امم :نيصلا

 اهضوعو ةيفرحلا ةمجرتلا ىدافت دق 1933 ذنم ناك ةيزيلكنإلا ىلإ ورلام ةياور
 ةياورلل لماك داؤف ةمجرت نع هسفن ءيشلا لقو ؛56 1216 28668 :ناونعلا اذهب

 تدنرآ ةنح نإ لب .(1988 توريب «بادآلا راد) ناسنإلا ردق ناونع تحت اهسفن

 /18 يزكرملا موهفملا هل اًناونع تعضو ةيناملألا ىلإ اهّصن تمجرت امدنع اهتاذ

 «ةيلمعلا ةايحلا يف وأ» ةيفرح ةيناملأ ةمجرت تفاضأو ينيتاللا هلصأ يف 83

 نم انرتخا دقلو .يلصألا ناونعلا تالالدل ةيفرحلا ةمجرتلا ءافيتسا مدعب اهنم اّيعو

 اهتقباطملو ةيزيلكنإلا ةملكلا ىنعمل اهتقباطمل اًرظن «عضو» ةملك لامعتسا انتهج

 نكمت يتلا ةيكيسالكلا ةيبرعلا ةحاصفلا نع اًديعب كلذو ةرصاعملا ةيبرعلا ةحاصفلل

 ةيقطنملاو ةينوناقلاو ةيهقفلا يناعملاب لقثم حلطصم وهو  «طرشلاب» ةمجرتلا نم
 وأ ءاّبناج هانكرت كلذل يدقن هنم رثكأ يفصو وهو  «ةلاحلاب» وأ ؛هانيدافت

 .هنع انلدعف ةيبرعلا يف يمالكلاو يهقفلا هثوروم ىلع ةدايز يفينصت وهو «ةلزنملاب»

 يف هل تدنرآ لامعتسا نكلو مويلا لوادتلا ىلإ اهتدوعل اهيلإ انلم دقف «ةماركلا» امأ

 اًعماج انل ادب يذلا ؛عضولا» ىلإ اهنع ليمن انلعج يرايعم وحن ىلع صنلا
 لوقن نأ نكميو ءانتركفم ريكفت ةمس هنأ دقتعن ام وهو - فيصوتلاو ةيرايعملل
 «يناسنإ» نأ نيح يف «نيدعبلا نيب اًضيأ عمجي يذلا «يرشبلا» لوح هسفن ءيشلا

 «ناسنإلا»و ةرشبلا» نيب قرفلا سابتلا مغر اذه ءاّيفيصوت هنم رثكأ اًيرايعم حبصأ
 .ةيكيسالكلا ةيبرعلا يف

 «ةمجرتلا هذه تنضتحا يتلا لوادج راد ركشأ نأ الإ انه ينعسي الو -5

 روتكدلا ركذلاب صخأو ؛اهلامكتسال ليوط تقو نم ينتنكم يتلاو

 باتك ةيمهأ كردأ يذلا يلصألا حارتقالا بحاص ناعمصلا فسوي

 ءداضلا ةغل ملاع يف لوادتلا ىلإ هلاخدإ ىلع صرحو يرشبلا عضولا

 ؛لمعلا اذه زاجنإل هتعياتم ىلع ديمحلا دبع دامع ديسلا كلذكو

 .زاجنإلا ةريتو ىلع ليمجلا امهربصلو
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 21 لالهتسالا

 لالهتسالا

 «ناسنإلا دي هتعنص «يضرأ ءيشب 21957 ةنس «نوكلا يف فذق دقل [1]

 ماسجألا راسم مظنت يتلا نيناوقلل اًقبط ضرألا لوح راد «عيباسأ ةليطو

 ءابكوك نكي مل يعانطصالا رمقلا نإ .موجنلاو رمقلاو سمشلا كلذ نم «ةيوامسلا

 «ةدلاخ اننيعال ودبت يتلا ةيكلفلا تارتفلا ةليط هرادم لوح رودي نكي ملف ءديكأتلاب
 لصح دقل ؛ةرتفل ءامسلا يف رمتسا هنأ ديب .يضرألا نمزلا ةسيبح «نيناف انرابتعاب

 ءةبرجت ةيلمع يف :هتلبقت اهنأ ول امك ةيوامسلا ماسجألا وذح هليبسو هناكم ىلع

 الو ءيش هبجحي نأ نكمي ال يذلا ,ثدحلا اذه لبقت ناكمإلاب ناك دقل

 ةيسايسو ةيركسع فورظب نرتقي مل هنأ ول ةبئاش هبوشت ال حرفب «ةرذلا راطشنا ىتح
 ءايربك الف ؛راصتنا حرف حرفلا اذه نكي مل «ةبيرغ ةلأسم هذهو «نكلو .ةجعزم

 ناك نيذلا نينافلا رشبلا بولق ألمت لهذملا همكحتو ناسنإلا ةوقب باجعإ الو

 در نإ .اهيف مهعنص نم ءيش لمأت «تاوامسلا ىلإ نورظني مهو «ةأجف .مهناكمإب

 ىلوألا «ةوطخلا» ةيؤرل حايترالا ناك ءوتلل هسفن نع رّبعي امك ء«رشابملا لعفلا
 تاتب نم نكت مل ةبيجعلا ةرابعلا هذهو .«يضرألا نجسلا نم رشبلا بوره وحن»

 ىدص ددرت تناك ء«ةيروعش ال ةقيرطبف :كلذ نع اًديعب لب « يكريمأ يفاحص راكفأ

 ىلع ءاّماع نيرشع نع ديزي امب كلذ لبق «تشقن دق تناك ةداعلل ةقراخ ةلمج

 .«اًمئاد ضرألا ىلإ ةتبثم ةيرشبلا نوكت نل" :ريبك يسور ملاع ربق دهاش

 اوسيل رشبلا نأ تبثت اهنإ .تقولا ضعبل ةفولأم رعاشملا هذه تحبصأ دقل

 دق ءكلذ سكع ل «مهنأو ةينقتلا تاروطتلاو ملعلا تافاشتكا ىلإ نيئيطب

 [2] «ءىرخأ تالاح يف رمألا وه امكو ءلاحلا هذه يفو .نينسلا ديدعب اهوقبس
 «ةبيرغ الو ةيواخ نكت مل يتلا مهرطاوخ يف رشبلا هقبتسا ام ققح دق ملعلا نإف

7 
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 دق اًمارتحا رثكألا ةيكريمألا فحصلا ىدحإ نأ وه ديحولا ديدجتلا نإ .هدكأو

 اًضقن رثكألا بدألا يف أبخم ناك ام ىلوألا ةحفصلا يفو رمألا ةياهن يف تحرص

 مامتهالا ءظحلا ءوسلو .دحأ هطعي مل يذلا) يملعلا لايخلا يف مارتلالا يف

 الو .(مهحماطمو سانلا نم مظعألا داوسلا رعاشمل لماح هرابتعاب قحتسي يلا

 اذإو «هنأل ؛ةداعلل ةقراخ ءعقاولا يف .«تناك اهنأ ةرابعلا ةهافت انيسنت نأ ىغبني يغبني

 يف ةفسالفلا ري ملو ءعومد يداو اهنأ ول امك ضرألا نع نويحيسملا ثدحت

 دق يرشبلا سنجلا خيرات يف دحأ الف «ءسفنلا وأ ركفلل اًظطحنم اًنجس الإ مسجلا

 ىنعملاب «باهذلل عرستلا اذه لك زربأو ءمسجلل نجس ةباثمب ضرألا ربتعا

 وهو ءهتيكئالو ثيدحلا رصعلا ررحت نإ .رمقلا ىلإ .ةملكلل يرهاظلاو يفرحلا

 يغبني لهف «تاوامسلا يف بأ ّبر ضفرب لب «ةرورض برلا ضفرب ال أدتبا رصع
 ؟يح نئاك لكل مأ ضرألل يمتحو يرورض درطب رصعلا اذه يهتني نأ

 ةعيبطلا نأ امك «يرشبلا عضولل تاذلاب ءسماخلا رصنعلا يه ضرألا نإ

 حنمت يتلا نوكلا يف ةديحولا ةعيبطلا نوكت نأ نكمي ء«ملعن ام بسحب «ةيضرألا

 نإ ل لئاسو نودو ءانع نود اوسفنتيو هيف اوكرحتي نأ مهنكمي اًنكس رشبلا

 ريغ «فرص يناويح طيحم لك نع يرشبلا دوجولا قرفي ملاعلل يرشبلا عانطصالا

 ةطساوب «ناسنإلا ىقبيو «عنطصملا ملاعلا اذه جراخ ىقبت اهسفن ةايحلا نأ

 ثاحبألا نم ريبك ددع دهتجا دقلو .ىرخألا ةيحلا تايوضعلا لكب اًظبترم «ةايحلا

 يذلا ريخألا طبارلا صقلو كلذك يه «ةعنطصم» ةايحلا لعجل «ةرتف ذنم «ةيملعلا

 سيحلا نم تالفإلا يف اهسفن ةبغرلا اهنإ .ةعيبطلا ءانبأ نيب ناسنإلا ىلع ظفاحي

 امزالبلا» طبر يف ةبغر «بوبنألا يف قلخلا تالواحم يف رهظت يتلا يضرألا

 صئاصخ نوكلتمي رشب نم تأت امزالب يهو .«يرذلا سايقملا يف : ل

 ءاهلوط حيقنت لجأ ن نم»و ؛ىوتسملا ةعيفر تانئئاك جاتنإ لجأ نم «ةنومضم

 رسفت يرشيبلا عضولا نم بورهلا يف ةبغرلا نأ دقتعأل ينإو ؛«اهفئاظوو اهلاكشأو
 دحلا وه اذهو ءريثكب ماع ةئملا قوفي ام ىلإ ةايحلا ةدم ديدمت يف لمألا كلذك

 ..نآلا ىلإ لوبقملا

 ترق فرط" ىف «ةولوقب انك «ءاملعلا هجيني يذلا «ناضسلا نانسإلا اذع
 ال ةبه لثمي اذهو «ىطعي املثم يرشبلا دوجولا دض ةروثلا ةسيرف ودبي ءريغ ال
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 23 لالهتسالا

 نم زاجنإب اهلادبتسا ناسنإلا ديري ةبه يهو (ةيكئال رظن ةهجو نم) اهاتأم [3]ملعن
 هنأ املثم .لادبتسالا اذه زاجنإ ىلع نيرداق اننوك يف كشلل رربم الو .هيدي عنص

 ىلع ةيوضع ةايح لك ميطحت ىلع رضاحلا يف نيرداق اننوك يف كشلل رربم ال
 فيظوت وجرن انك ام اذإ فرعن نأ وه حرطي يذلا ديحولا لاؤسلاو .ضرألا

 ال يساسأ يسايس لاؤس هنإ ؟قايسلا اذه يف ةديدجلا ةينقتلاو ةيملعلا انفراعم

 . .ةسايسلا يف نيصتخملل الو ملعلا يف نيصتخملل ةتبلا هكرتن نأ نكمي

 تاريثأتلا نأ ريغ ؛اًديعب البقتسم «كلذك «يعدتست تايناكمإلا هذه لعلو

 ربع نايعلل رهظت نأ نكمي ةريبكلا ةيملعلا تاراصتنالل يفرعملا راجفنالل ىلوألا

 نأ ةفرعمب انه رمألا قلعتيو .اهتاذ ةيعيبطلا مولعلا لخاد تعقو يتلا ةمزألا
 ةغللا يف يداع ريبعت يأ لبقت نأ ليحتسي ملاعلل ثيدحلا يملعلا روصتلا «قئاقح»

 امدنعو .ةيجولونكت ججح ىفو ةيضاير غيص يف ةنهربلا لبقت اهنأ مغر ركفلاو

 غيص ىلع لصحنس ةقستم ميهافم يف اهسفن نع رّبعت نأ «قئاقحلا» هذهل نكمي

 نيفرأ) «حنجم دسأ نم ريثكب ةبارغ رثكأ نكلو «ةثلثم ةرئاد نم ةبارغ لقأ امبر»
 «نكمي نكلو .ةيئاهن ةيعضولا هذه تناك اذإ ام دعب ملعن ال اننإ .(ريغندورش

 ىلع اًدبأ نيرداق نوكن ال نأ ءنوكلا ناكس انرابتعاب لعفلا انأدي دقو تانئاكلل

 .اهنع رّبعن نأو اهلعف عيطتسن يتلا ءايشألا يف «كلذ مغر ءركفن نأ ىنعمب ءاهمهف

 يداملا طرشلا لثمي يذلا ءانغامد نأ ول امك رومألا لك يرجتس ةلاحلا هذه ىفو

 يف نوكنس ثيحب لعفن ام عبتي نأ ةتبلا هناكمإب دعي مل ءانراكفأل (يطيطلاو

 يهو) ةفرعملا نأ حضتا اذإو .انع اًضوع ملكتتلو ركفتل تالآل ءالبقتسم «ةجاح

 ال ديبعلاو ةبعللا نوكنس اننإف ءاللعف اقرتفا دق ركفلاو (ثيدحلا ىنعملا ىف ةراهملا

 تحت لقع الب تانئاك يهو ةيقيبطتلا انفراعم ديب كلذك نوكتس ام ردقب انتالآ ديب

 . .ةلتاق تناك امهم اًيتقت ةنكمملا تاعارتخالا لك ةمحر

 ةيعضولا نإف ءدعب ةينيقي ريغ يهو «ةريخألا جئاتنلا هذه جراخو «هنأ ديب
 نإف «ةغللا رود حرطي نأ درجمبف .ةريبك ةيسايس ةيمهأ تاذ مولعلا اهتقلخ يتلا

 ولو .اًيسايس اناويح ناسنإلا نم لعجت يتلا يه ةغللا نأ امب اًمكح حبصت ةلأسملا

 يف ةيفاقثلا انفقاوم ىتبتن نأب [41«مويلا ددرت ام اًريثك يتلا «ةحيصنلا عبتن انك اننأ
 نوكي ال شيعلا يف ةقيرط ةنامأ لكبو اهدنع ىتبتنس اننإف «مولعلل ةنهارلا ةلاحلا
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 زومرلا نم «ناسل» ينبت ىلع ةربجم تناك مولعلا نأل .ىنعم يأ ةغلل اهيف

 ةغللا ىلإ يمتنت اياضقل الازتخا هرابتعاب لصألا يف روصتي يذلا وهو «ةيضايرلا
 ةغللا يف ةمجرتلل ةلباق ريغ اياضق نهارلا تقولا يف نمضتي ناسللا اذه ,بسحف

 مهرابتعاب ءاملعلل يسايسلا مكحلا رذحن نأ ءامبر ءائسح ناك اذإو .ةقلطم ةفصب

 عنض اوضفري مل مهنأل) «مهتيصخش» فعض ىلإ اًساسأ دوعي ال كلذ نإف ؛ءاملع

 نم رخآ نونوكيس مهنأ اوكردي مل مهنأل) مهتجاذس ىلإ الو (ةيوونلا ةحلسألا

 كلذ ببسي هنأو ؛(اهل مهعارتخا ةروص يف ةحلسألا هذه لامعتسا ةيفيك نع لأسي
 «ةفرعم لكو «يناسنإ لعف لكف .اهتطلس ةغللا هيف تدقف ملاع يف نوكرحتي تاذلاب

 نأ نكمي ذإ .اهنع ريبعتلا نم اننكمت ةروص يف الإ ىنعم كلتمت ال ةبرجت لكو
 ىلإ ةبسنلاب :يأ .درفلا ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب ةنيمث نوكتو لاقت ال قئاقح دجوت
 يف رشبلا نإ .رخآلا هفيرعت ناك امهم ءاّيسايس اًناويح نوكي ال يذلا ناسنإلا

 ال ملاعلا اذه يف نولعفيو نوكرحتيو نوشيعي مهرابتعاب رشبلا :يأ ءعمجلا ةغيص

 نومهفيو ءاّضعب مهضعب مهفيو .نوملكتي مهنأل الإ لوقعملا ةبرجت نوكلمي
 سيل ثدح وهو ,«كلذك ددحم امبرو ءانيلإ برقأ ءرخآ ثدح وه اهو .مهسفنأ

 يف عناصملا غرفت نأ لمتحي يتلا يهو «ةننكملا ثودح ثدح هنإ .اًديدهت لقأ

 ءبع وهو ةيعيبط رثكألاو مدقألا اهئبع نم ةيرشبلا ررحتو «نينسلا تارشع ضعب
 ةيعضولل يساسأ رهظمب رمألا قلعتي ءاّضيأ ءانهو .ةرورضلل ةيدوبع وه امب لمعلا

 «نيتثيدح اتسيل «لمعلا ءانع نم صالخلا يف ةبغرلاو «ةروثلا نأ ريغ «ةيناسنإلا

 ناك دقل ؛كلذك اًديدج سيل لمعلا نم ررحتلا عقاو نإ .خيراتلا مدق ناتميدق امهنإ

 ةهجلا هذه نمو .ةيلقألا اهكلمت يتلا ةبالص رثكألا ةسسؤملا تازيملا نيب نم دعي

 لك تناك ام قيقحتل ينقتلاو يملعلا مدقتلا لامعتسا «ةطاسبب ءعقو دق هنأ ودبي

 .ةتبلا هغولب نم نكمتت نأ نود هب تملح دق روصعلا

 ديجمت هبحاصي ثيدحلا رصعلاف .رهاظلا يف الإ قدصي ال كلذ نأ ديب

 عمتجم ىلإ هرسأب عمتجملا رييغت ىلإ عقاولا يف لصوتي رصع وهو لمعلا يراط»
 يذلا تقولا يف «[1]5تافارخلا يف رمألا وه املثم «نذإ ققحتت ةينمأالا نإ هل.«

 لسالس نم ةلامعلا نم اًعمتجم صلخنس اننإ .ليلضتلا هيف ققحتي نأ الإ ,,٠ءد ال

 يتلاو ءارثإ رثكألاو ىلعألا ةطشنألا نم اًئيش فرعي دعي مل عمتجملا اءاهو لدهلا
 .هدارفأ نيب يواسي يذلا عمتجملا اذه يف .اهلجأ نم ةيرحلا هذه بسكن نأ رءاجوي
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 ةيطارقتسرألا يهتنتو ةيقبطلا يهتنت ءاّعم نويحي رشبلا لمعلا لعجي لكشلا اذهب
 ناسنإلا تاردقل ةداعتسا جتنت نأ .اهناكمإب نوكي يتلا ء«ةيركفلا وأ ةيسايسلا

 ةيرورض ماهم مهفئاظو يف نوري لوألا ءارزؤلاو كولملاو ءءاسؤرلا نإ .ىرخألا
 ام اوربتعيل نيدرفتملا ضعب الإ «نيفقثملا نيب اميف «ىقبي الو ءعمتجملا ةايحل

 وه ءانمامأ وه ام نإ .مهتوق بسكل لئاسو ةباثمب ال لامعأ ةباثمب هب نوموقي
 نم اومرح نيذلا ةلامعلا نم عمتجم ىنعمب «لمع نود ةلامعلا نم عمتجم روظنم
 .اذه نم أوسأ اًئيش روصتن نأ نكمي الو .مهل يقب يذلا ديحولا طاشنلا

 هذهو تامامتهالا هذه نع ةباجإلا هقتاع ىلع ذخأي ال باتكلا اذه نإ

 يذلا «يلمعلا يسايسلا لاجملا ىلإ يمتنت يهو .موي لك ىطعت ةبوجألاف .ةريحلا
 يف وأ ةيرظنلا تارابتعالا يف اًدبأ دجوت ال اهنإ ؛مظعألا داوسلا قافتال عضخي

 يف هحرتقأ ام نإ .ديحو لح تاذ لكاشمب قلعتي ال رمألاف :ام صخش يأر

 ياخ طن يسم نم قرشا عضولا يف رظنلا ةداعإ وه ءةمداقلا تاحفصلا

 ريغ ةأرج) ريكفتاللاو ريكفتلاب ةهادب انه قلعتي رمألاف .ةدج رثكألا انفواخمو

 ودبي (ةغرافو ةهفات تحبصأ «قئاقح» ل لماجم راركتو لمألل دقاف طلخو ةئرتكم

 ءيش ال :اًدج طيسب نذإ وه هحرتقأ ام نإ .اننمزل ةيساسألا صئاصخلا ىدحإ يل
 . .لعفن ام يف ريكفتلا نم رثكأ

 الإ هيف حرطن ال نحنف .باتكلا اذهل يزكرملا ثحبملا اذ وه اه .لعفن اذام

 «ةيديلقت ةقيرطبو «نوكت يتلا ةطشنألاو يرشبلا عضولل ةيئزج رثكألا تالصفمتلا

 «ببسلا اذهلو .ةنهارلا راكفألا ربتعت املثم «ةيرشبلا تانئاكلا لك لوانتم يف

 رشبلا نوكي يذلا ءءافص رثكألا امبرو «عفرألا طاشنلا نإف ءىرخأ بابسألو

 اذه نإ .ةنهارلا تارابتعالا جراخ ىقبيس ءريكفتلا طاشن :يأ «هيلع نيرداق

 لوصفلا نّوكت يتلا ءلعفلاو رثألاو .ءلمعلا لوح ةلواحم يف ءرصحني باتكلا

 حرطأس[6] ءريخألا لصفلا يفو «ةيخيراتلا رظنلا ةهجو نمف .ةيزكرملا ةثالثلا

 ةيبتارت ةلأسم «هرخآ ىلإ باتكلا فرط نم حرطأسو «ثيدحلا رصعلا ةلأسم

 .برغلا خيرات لالخ نم اهانفرع امك ءاهتافصو ةطشنألا

 ىهتنا اًيملعف .ثيدحلا ملاعلا نع فلتخي رخآ ءيش ثيدحلا رصعلا نأ ريغ

 ؛نيرشعلا نرقلا ةيادب يف  رشع عباسلا نرقلا يف أدتبا يذلا - ؛ثيدحلا رصعلا
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 .ىلوألا ةيرذلا تاراجفنالا عم «هيف شيعن يذلا «ثيدحلا ملاعلا دلو ءاّيسايسو

 يننإ .فلؤملا اذه ةباتك ةيفلخ لّثم يذلا ثيدحلا ملاعلا اذه نع ثّدحتأ ال يننإ
 يرشبلا عضولا نع دّلوتت يتلا ةماعلا ةيرشبلا تالهؤملا ليلحت دودح دنع فّقوتأ
 عضولا نأ املاط ةدوع نود عيضت نأ اهنكمي ال يتلا :يأ ؛ةمئاد نوكت يتلاو

 نأ يخيراتلا ليلحتلا فده نوكي «ىرخأ ةهج نمو .هسفن وه ريغتي ال يرشبلا

 نم هتالفإو اًبناج هيحنت ردصم نعو ثيدحلا ملاعلا بارتغا ردصم نع ثحبي
 لّصوتلا لجأ نم ««انألا» غولب ةدئافل ملاعلا نم هتالفإو نوكلا غولب ةدئافل ضرألا

 مامأ اهرايهنا تقو تمّدقت املثمو تروطت دق تناك املثم عمتجملا ةعيبط مهف ىلإ

 .دعب فورعم ريغو ديدج رصع داليم

 ١ ديدجلا ركل
  رمصحم
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 لّوألا لصفلا [7]

 يرشبلا عضولا
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 يرشبلا عضولاو ةيلمعلا ةايحلا

 رثألاو لمعلا :ةيساسأ ةيرشب ةطشنأ ةثالث ينعال ةيلمعلا ةايحلا ةرابع حرتفأ

 هيف نوكت ةيلوأ طورش ىلع قبطني اهنم دحاو لك ْنأل ةيساسأ ةطشنأ اهنإ .لعفلاو
 .ناسنإلل ةاطعم ضرألا ىلع ةايحلا

 «يرشبلا مسجلل يجولويبلا راسملا ىلع قبطني يذلا طاشنلا وه لمعلا ّنإ
 يتلا ةيئزجلا تاجاتنإلاب ناطبتري ناذللا ءداسفلا امبرو ضيألا هّومن نوكي يذلا

 .اهتاذ ةايحلا وه لمعلل يرشبلا عضولا نإ .يويحلا راسملا اذه اهلمع يذغي

 نوكي ال يذلا «ءيرشبلا دوجولا ةيعيبط ال قباطي يذلا طاشنلا وه رثألاو

 يدبألا دوعلاب ةضّوعم هيف تايفولا ةبسن نوكي ال يذلاو ءاضفلا يف اًسورغم

 اًقلتخم اًملاع ءءايشألا نم «اًيعانطصا» اًملاع يطعي رثألا ّنِإ .عونلل يرودلا

 ةايحلا نم ةدحاو لك نطقت هدودح لخاد هّنإو .يعيبط طيحم لك نع حوضوب
 اهنع اًيلاعتمو اهئانف دعب ءاقبلل اًصّصخم هتاذ ملاعلا اذه نوكي امنيب «ةيدرفلا

 .ملاعلا ىلإ  ءامتنالا وه «رثألل» يرشبلا طرشلا نإ ءاهعيمج

 «ةقالع يف ةرشابم رشبلا عضي يذلا ديحولا طاشنلا وهو «لعفلا قباطيو

 يفو «ةرثكلل يرشبلا عضولا قباطي «ةداملا ةطاسو الو ءايشألا ةطاسو نود

 تناك اذإو .ملاعلا نونكسيو ضرألا ىلع نوشيعي ناسنإلا ال رشبلا نإف عقاولا

 يه ةرثكلا هذه ْنِإف «ةسايسلاب ةقالع ام لكشب يرشبلا عضولا رهاظم لكل

 طرش :يأ  هلجأل يذلا طرشلا لب ءبسحف يرورضلا طرشلا ال  ديدحتلاب
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 بعشلا كش نود مهو «نامورلا ناسل َنِإف لكشلا اذهبو .ةيسايس ةايح لبك

 نأ» :تاملكلا تافدارتمك لمعتسي ناك «قالطإلا ىلع ةسايسلاب اطابترا رثكألا

 نأ نع فكي نأ» وأ «تومي نأ» كلذك وأ [8]«رشبلا نيب نوكي نأ»و «شيعي

 نماك ةيئزج رثكألا هلكش يف ؛لعفلل يرشبلا عضولا نكلو .«رشبلا نيب نوكي

 يه قلخلا يف ةصقلا هذه نأ انلبق اذإ ىثنأو اًركذ مهقلخ دقل «نيوكتلا يف دعب

 (مدآ) اَلوأ «ناسنإلا قلخ نم هرابتعاب» برلا مّدقت يتلا ةصقلا نع ةزيمتم اًيئدبم
 لعفلا نإف ةلاحلا هذه يف ."'”رثاكتلا ةجيتن حبصت رشبلا ةرثك نإ ثيحب اًديرف
 ناك اذإ ءكولسلل ةماعلا نيناوقلا يف نيصر ريغ اًلخدتو ةيلامك ةيهافر حبصي

 تناك اذإو .ءديرفو ديحو جذومن نم ةيهانتم ال ةفصب هجاتنإ ُداَعُي ام راركت رشبلا

 ام ءيش ةيهام عّقوتُت امك اهعّقوت نكميو ءاّمئاد اهسفن يه مهتيهام وأ مهتعيبط
 :يأ ءاّعيمج نوهباشتم اننأل «يناسنإلا لعفلا طرش يه ةرثكلا ْنِإ .هتعيبط وأ

 وهو شاع دق ناك رخآ ناسنإل الئامم اًنم دحأ نوكي نأ نود ءرشب انعيمج انّنِ

 . .شيعيس كلذك وه وأ شيعي

 يميمح لكشب ةطبارتم اهل ةقباطملا اهطورشو ةئالثلا ةطشنألا هذه نإ

 باتكلا نم نيتخسنلا يأ ىلإ يكيسالكلا دعب ام يسايسلا ركفلا ليلحت فشكي ام اًيلاغ (1)
 يرصانلا عوسي ميلعت نيب فالتخالا زّيمي امم هنإف اذكهو .بتاكلا دوعي قلخلا ةصقل سّدقملا

 رفس يف ؛ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا شقاني وهو ءعوسي هلّيخت يذلا صلوب سيّدقلاو
 اًرَكذ ٍءدبلا يف َناسنإلا ّقلخ يذلا نأ ْمتأرق امأ» :الئاق 27 ةيآلا لوألا لصفلا «نيوكتلا
 ةبسانم يف صلوب دّكؤي نيح يف اذه «(4 ةيآلا رشع عساتلا حاحصإلا «ىتم» ليجنإ) ؟ىنأو
 فّقخي امنيب ««لجرلا لجأل» ةمث نمو ؟لجرلا نم» تقل دق تناك ةأرملا نأ ىلع ةهباشم
 يف لجرلا نود نم ةأرملا الو ةأرملا نود نم لجرلا سيل هنأ اَلإ) :ةيعبتلا هذه ةأطو نم
 ريشيو .(12 8 تايآلا ««ةثنروك لهأ ىلإ ىلوألا ةلاسرلا» ءصلوب سيّدقلا) .«ّبرلا

 دج ناميإلا ْنِإف عوسي ىلإ ةبسنلابو .ةأرملا رود نع فلتخم فقوم نم ريثكب رثكأ فالتخالا
 «صلوب سيدقلا ىلإ ةبسنلاب ناميإلا ناك دقو ء«(اًقحال 33 ةرقفلا :رظنا) .لعفلاب طبترم
 ةنيدم) سونيطسغوأ نأ ,لاجملا اذه يف «ناكمب ةيمهألا نمو .صالخلا ىلإ ءاّساسأ اًدنتسم
 نيوكتلا رفس يف درو ام امامت لهجي نكي مل يذلا «(21 لصفلا رشع يناثلا باتكلا ءبرلا

 يف ناويحلاو ناسنإلا نيب فالتخالا نمكم نأ ىأر لب ءبسحف «27ةيآلا لوألا حاحصإلا

 اهفانصأ بسحب تقلُُخ دق» تاناويحلا لك تناك نيح ىف [اًدحوأ اًدحاو] قل دق لوألا نوك
 ىلع ديكأتلل ةديج ةصرف ءسونيطسغوأ سيدقلا ىلإ ةبسنلاب ,قلخلا ةصق مدقتو .«ةدحاو ةعفد
 .يرشبلا دوجولا ةدارف نع ةزّيمتم اهرابتعاب ناويحلا ةايحل ةيعونلا ةيصاخلا

 م



 ةبسنو تادالولا ةبسنو «توملاو ةايحلا :يرشبلا دوجولل ةيمومع رثكألا طرشلاب
 بهيو .كلذك عونلا ءاقب نمضي لب بسحف درفلا ءاقب نمضي ال لمعلا نإ .تايفولا

 يأ  .يرشبلا نمزلل رباعلا عباطللو ةينافلا ةايحلا ةشاشهل هتاجوتنمو رثألا نم لك

 هرابتعاب خيراتلا طرش :يأ ىركذلا طرش لعفلا قلخيو ام اًماود - يرشبلا روكيدلا

 امك ءرثألاو لمعلا ْنِإ .اهيلع ظافحلاو ةيسايس تائيه [9] سيسأتل هسفن صّصخي

 ةّمهم امهل ّنأ رابتعاب تادالولا يف كلذك نارّذجتي لعفلا ىلإ ةبسنلاب نأشلا وه

 يف مهوربتعي نأ يغبني نمو مهنوعقوتي نم لجأ نم ملاعلا ابهي نأ يف لّثمتت
 ملاعلا يف نودلوي نيذلا ددجلا نيمداقلل ةتباثلا ةجوملا : هيلع ظافحلاو نابسحلا

 يرشبلا طرشلاب اًيميمح اظطابترا رثكألا نوكي يذلا وه لعفلا نأ ديب .ءابرغ

 مداقلا نأل الإ ملاعلا يف سحت نأ نكمي ال ةدالولل ةثياحملا ةيادبلا نإ؛تادالولل

 ىلع ةردقلا ىنعمبو .لعفلا ىلع :يأ ءديدجلا ميدقت ىلع ةردقلا كلمي ديدجلا

 ةطشنألا لكل اًئياحم نوكي ءةدالولا رصنع يلاتلابو «لعفلا نم اًرصنع َنِإف «ةيادبلا

 تادالولاو ءقحلا يسايسلا طاشنلا هرابتعاب لعفلا ّنإف .كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيرشبلا

 لباقم يف «يسايسلا ركفلل ةيزكرملا ةلوقملا كش البو نوكت ؛تايفولا لباقم يف

 .يقيزيفاتيملا ركفلا

 ةايحلا اهيف ىطعت يتلا طورشلا  اًقيرعت  زواجتي يرشبلا عضولا نإ
 ةيروف ةفصب لّوحتي مهفداصي ام لك ْنأ كلذ ةطورشم تانئاك رشبلا نإ .ناسنإلل»
 دق ءايشأ يف ةيلمعلا ةايحلا هيف يرجت يذلا ملاعلا لثمتيو .مهدوجول طرش ىلإ

 نود رشبلا ىلإ اهدوجو دوعي يتلا ءايشألا ْنأ ريغ ؛ةيرشبلا ةطشنألا ةطساوب تدق

 يتلا طورشلا ىلإ ةفاضإو .ةتباث ةقيرطب اهيعدبم ىلع كلذ مغر ءطرتشت .مهاوس

 رشبلا ْنإف ءاهتدعاق ىلع ءزج يفو ءضرألا ىلع ناسنإلل ةايحلا اهيف ىطعت

 يف اهسفن ةوقلا اهلو مهب ةصاخ نوكتو ةعونصم اطورش ةمئاد ةفصب نوقلخي
 مغرو يرشبلا اهردصم مغر كلذو ةيعيبطلا ءايشألا اهكلتمت يتلا ءطارتشالا

 ةقالع يف نوكي ام لكو «ةيرشبلا ةايحلاب طبتري ام لك نإ .اهل يتلا لّوحتلا ةيصاخ
 نإف ببسلا اذهلو .يرشبلا دوجولل طرشلا ةيصاخ رشابم لكشب لمحتي ءاهب
 وأ «يرشبلا ملاعلا جلي ام لك َنإف .ةطورشم تانئاك اًمئاد مه ءاولعف امهم ءرشبلا

 عضولا ىلإ ةينآ ةفصب يمتني «ملاعلا اذه ىلإ ناسنإلا دوهجم هلخدي ام لك

 ةباثمب بستكمو سوسحم وه يرشبلا عضولا ىلع ملاعلا ةيعقاو ريثأت ْنِإ .يرشبلا
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 عضولاو - اًنيش وأ اًعوضوم هرابتعاب هتيصاخ  ملاعلا ةّيعوضوم نإ .طارتشالل ةّرق

 نم نوكي هنإف طورشم دوجو وه يرشبلا دوجولا ْنألو ؛نالماكتي يرشبلا
 : يأ «ةتتشملا رصانعلا نم ةلتك نوكت ءايشألا نأ امك «ءايشألا نود نم ليحتسملا

 .يرشبلا دوجولا طارتشال مدختست مل ام اذإ كلذو ءاّملاع نوكي ال ام

 ةعيبطلا عم ىهامتي [10] ال يرشبلا عضولا ْنِإ :مهف ءوس لك بّتجتنل

 ال يرشبلا عضولا عم قباطتت يتلا ةيرشبلا تالهؤملاو ةطشنألا عومجمو «ةيرشبلا

 نم ءيش ال نأ كلذ .«ةيرشبلا ةعيبطلا» مسا هيلع قلطن نأ عيطتسن امم اًئيش نّوكت

 لثم ءاّبناج كرت امم ءيش الو ءانه اهصحفتن يتلا تالهؤملاو ةطشنألا هذه

 ءيش ال «ةبقاث ةرظن رثكألاو الامتكا رثكألا امهؤاصحإ ىّتح الو «لقعلاو ءركفلا
 نوكي ال اهنود نم هنأ ىنعمب يرشبلا دوجولل ةيساسأ تايصوصخ نّوكي كلذ نم

 ىلإ ةبسنلاب هلّيخت عيطتسن انك يذلا ةيرذج رثكألا ربيغتلا ّنإ .ةتبلا اًيناسنإ دوجولا
 سيل وهو ؛ليبقلا اذه نم ثدحو .رخآ بكوك ىلإ ةرجهلا وه يرشبلا عضولا
 تّدق دق فورظ يف شيعي نأ ناسنإلا ىلع نوكيس هنأ ينعي ءاّمامت اًليحتسم

 هنيع رثألاو «لمعلاف .ضرألا اهاّيإ هيطعت يتلا فورظلا نع اًمامت ةفلتخم ةقي

 نييضرفلا نيرفاسملا ءالؤه ٌنإف ءكلذ مغرو .ىنعم امهل نوكي نل «هفرعن امك
 اميف لوقن نأ عيطتسن ام لك نأ ريغ؛كلذك نويناسنإ مه ضرألا نم نوتلفي نيذلا

 كلذو ءمهعضو نأ مغر ؛ةطورشم تانئاك صخي رمألا نأ وه «مهتعيبطا» ب قلعتي

 .مهلبق نم زجنأ دق «ةربتعم ةروصب

 اًلكشم تحبصأ دقل» ينيطسغوأ لكشم وهو «ةيرشبلا ةعيبطلا لكشم ّنإ

 يسفنلا ىنعملا ىلإ ةبسنلاب كلذو لحلل لباق ريغ ودبي «اهتاذ يسفن ىلإ ةبسنلاب
 اًلامتحا لقألا نمل هنإ .ماعلا يفسلفلا ىنعملا ىلإ ةبسنلاب رمألا وه امك يدرفلا
 طيحت يتلا ءايشألا لك ةعيبط فّرعن نأو دّدحن نأو «فرعن نأ عيطتسن نأ ةدشبو

 ةبسنلاب ركفلا سفن زجنن نأ ىلع نيرداق اًمئاد نوكن نأ ؛.(نحن) تسيل يتلاو انب

 ال نأ «ءكلذ ىلإ فضأ .انّلظ قوف زفقلا ةباثمب رمألا نوكيس :(نحن) انسفنأ ىلإ

 ءايشألا اهكلمت يتلا لثم ةيهام وأ ةعيبط وذ ناسنإلا نأ ضرتفن نأ انل حمسي ءيش

 هدحو برلا نإف «ةيهام وأ «ةعيبط كلمن انك اذإ ىرخأ تارابع يفو .ىرخألا

 «نم» لا نع مالكلا عيطتسي نأ ةيادبلا يف يغبنيو ءاهددحي نأو اهفرعي نأ عيطتسي
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 يتلا ةقرعملا بورض نوك نع جتنت [11]انتريح نإ ."2”وه ام» لا نع ملكتي املثم
 اهسفنأ انتاوذ كلذ يف امب «ةيعيبط» صئاصخل ةكلتمملا ءايشألا ىلع اهقيبطت نكمي

 ةايحلل اًرّوطت رثكألا عونلا نم تانيع اننأ قيضلا رابتعالا نيعب ذخأن نيح -

 نم اًلاؤس حرطن نيح انل ةحلاص دعت مل ةفرعملا نم بورضلا هذه «- ةيوضعلا

 ةيرشبلا ةعيبطلاب فيرعتلل اهزاجنإ ّمت يتلا تالواحملا نإف ببسلا اذهلو ؟نحن

 كلذ ينعيو «لّوحتلل ةلباق ريغ نوكت داكت ةقيرطب كلذو ءام ةيهولإ عارتخاب يهتنت
 عون ةباثمي «نوطالفأ ذنم ءثحبلل رهظ يذلا ةفسالفلا بر عارتخاب يهتنت اهنأ

 ةيفسلفلا ميهافملا هذه حضفي نم نأ ءدكؤملا نمو .ناسنإلل ةينوطالفألا ةركفلل
 تبي هل «ةيرشبلا تاردقلاو صئاصخلا ميهاقم ءاشنإ تايلمع زربي نمو .«يهلولل»

 فيرعت تاالواحم نوك نكلو «برلا دوجو مدع تابثإل ءيش يأ ىتح لعفي الو

 «ةيناسنإ قوف» اهرابتعاب انمدصت ةركف ىلإ رسي لكب انب يهتنت ناسنإلا ةعيبط

 ةعيبطلا» موهفم لعجل يفكي نأ نكمي كلذو «يهلإلا» عم «كلذل ةجيتنك «ىهامتتو

 . .اًبيرم اًموهفم هسفن 'ةيرشبلا
 ةدالولاو اهسفن ةايحلا  يرشبلا دوجولا فورظ نإف ىرخأ ةهج نمو

 نأ اًدبأ عيطتست ال فورظ  ضرألاو ةرثكلاو ملاعلا ىلإ ءامتنالاو تامملاو

 يف ةيجولوبورثنألا ةلأسملاب ىمسُي ام حرط دئار اًمئاد ربتعُي يذلا سونيطسغوأ سيدقلا نإ (1)

 ههَجّوي لوألاو ««؟انأ ام)و «؟انأ نم» نيلاؤس نيب زّيمي هنإ .اًمامت اًديج اذه فرع «ةفسلفلا
 /ءاًثاسنإ تبجأو ؟نوكت نم ٌتنأ :يتاذل تلقو يسفن ىلإ يسمن ٌتهججوو» ءهسفن ىلإ ناسنإلا
 ام) ٌبرلا ىلإ هّجوي يناثلاو ([سداسلا لصفلا «رشاعلا باتكلا] «تافارتعالا ([ءمه1ءددنهدعو] )

 ننال وم سب طءسدعم# يانمع هعسسف ض7 /!؟يتعيبط يه ام ؟هابر ءنذإ ءانأ
 نم نوكي يذلا ؛«ريبكلا ّرشلا» يف هنأل .[رشع عباسلا لصفلا ءرشاعلا باتكلا ؛تافارتعالا]

 ناسنإلا نم ءيشلا ضعب كلانه (رشع عبارلا لصفلا «عبارلا باتكلا «تافارتعالا) ناسنإلا
 هتقلخخ دق ؛هاّبر «تنأ نكل .هتاذ فرعي ال ءوه هلخاد وهو ناسنإلا ركف َّنإ (ةانونتتف طمصسنهنو)
 لصفلا ءرشاعلا باتكلا :«تافارتعالا7] (ءااتك ههنتنه) هنع ءيش لك فرعت (0«4أ5(© ءاهد)

 ومءهعتا0) ءصنلا يف اهثركذ يتلا لمجلا هذه نم رثكأ فولأملا ّنإف اذكهو ء[سماخلا
 ىلإ ةبسنلاب الاؤس ءهرظن يف تحبصأ نم» ؛ّبرلا روضح يف حرط لاؤس يه (ةتنلاف[86(انك قالت
 «؟انأ نم لاؤس نع ةباجإلا نإف ءراصتخابو .[نيثالثلاو ثلاثلا لصفلا ءرشاعلا باتكلا] «يسفن

 ةاطعم نوكت نأ نكمي «؟انأ ام) لاؤس نع ةباجإلاو ؛ةفيرعت ناك امهم  ناسنإ َتنأ» :ةطاسبب وه
 «يتوهال لاؤس نم لقأ سيل ناسنإلا ةعيبط لوح لاؤسلا نإ .ناسنإلا عنص يذلا برلا نم طقف
 .يهلإ فشك ةباجإ راطإ لخاد ءطقف الحي نأ نكمي ءامهالكف «ّبرلا ةعيبط لوح لاؤسلا نم
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 طيسب ببسل كلذو «نحن نم ةفرعمل لاؤسلا نع بيجت نأ الو نحن ام (رّسفت»

 يأر ءاّمئاد ءوه اذه .ةقلطم ةروصب اًدبأ اندّدحت ال فورظلا هذه نأ وهو

 مولع يهو (خلإ ايجولويبو سفن ملعو ايجولوبورثنأ) مولعلا نع ةفلتخملا ؛ةفسلفلا
 انتبثأ ال املو ءانهرب اننأ لوقلا عيطتسن داكن «مويلا نكلو .اًضيأ يه ناسنإلاب متهت

 فورظ يف «ةمئاد ةروصب ءالامتحا «شيعن نأ يغبنيو نآلا انشع اذإ هنأ اًيملع
 ثيدحلا ملعلا تاراصتنا ربكأ نإ .ةيضرأ تانئاك دّرجم انسل اننإف ءايندلا ةايحلا

 لماعتلا يفو ءاًقح» ةيلك رظن ةهجو نم ةيضرألا ةعيبطلا رابتعا يف هرارق ىلإ دوعت
 ةلعقن :يأ سديمخرأب قيلت زاكترا ةطقن نم ينعي اذهو «كلذك اهرابتعاب اهعم

 .ضرألا جراخ ةحارصو اًيدارإ تريتخا زاكترا

2 

 ةيلمعلا ةايحلا ظفل

 نكل  مدق ميدق هنإ .ديلقتلاب لمحم دجو لمحم ةيلمعلا ةايحلا ظفل نإ [12]
 نأ ضوعو «ثوروملا اذهو .يسايسلا ركفلا يف انثوروم نم اًمدق رثكأ سيل

 يف اهنع رّبعي نأ ضوعو ؛ةيبرغلا ةيتاسنإلل يتلا ةيسايسلا براجتلا عيمج لمشي
 عارصلاو طارقس ةمكاحم :ةيصوصخ تاذ ةيخيرات ةيفرظ نع جتن دق هنإف ميهافم

 تناك يتلا يضاملا براجت ديدع ثوروملا اذه ىغلأ دقل .ةئيدملاو فوسليفلا نيب

 لراك لمع يف «ةياهنلا ىلإ ةبراقم ماقأو ةيروفلا ةيسايسلا هفادهأل ةيرورض ريغ
 يف ةدوهعم ةمجرت وهو «هتاذ ظفللا نإ .ةرارح رثكألا ةقيرطلاب كلذو ءسكرام
 سوئيطسغوأ ةفسلف يف دعب دجوي وطسرأل ةيسايسلا ةايحلل ةيطسورقلا ةفسلفلا
 ىنعمب :ةيلعفلا وأ ةيداصتقالا نوؤشلا ةايحل ىلصألا ىنعملا اًضيأ سكعي ثيح

 وسلا ةباسلا نروعلا ةضيفم ة اح
 نأ رشبلا ةعاطتساب ناك يتلا ةايحلل ةثالث بورض نيب زيمي وطسرأ ناك دقل

 تاقالعلا نعو دوجولا تارورض نع مات لالقتساب اهوراتخي نأ ىنعمب ءاهوراتخي

 بورض لك ةيادبلا ذنمو يصقت هذه «ةيرحلا» ةملسم تناك دقلو .اهجتنت يتلا

 لصفلاو يناثلا لصفلا ءرشع عساتلا باتكلا «برلا ةنيدم ءسونيطسغوأ سيدقلا :رظنا (1)

7 



 برض وهو «لمعلا طقف كلذب ينعي الو اًّيح ىقبيل اَلوأ ناسنإلا اهعبتي يتلا ةايحلا
 ةيلمعلا ةايحلا اًضيأ نكلو ءدّيسلا ةطلسلو ةايحلا ةرورضل عضاخلا ءدبعلا ةايح نم

 دقف ناك ناسنإ لك ىصقي ناك دقل راصتخابو .رجاتلل ةيراجتلا ةايحلاو يفرحلل

 ةيدارإ ال وأ ةيدارإ ةفصنب كلذو ؟”هناطاختل رحلا رايتخالاو ةكرحلا نيف فير

 يهف ىرخألا ةثالثلا ةايحلا لاكشأ اّمأ .اهلمكأب هتايح ةليط وأ ةيتقو ةفصبو
 الو ةيرورضلاب يه تسيل يتلا ءايشألاب متهت اهنإ ««ليمجلا» سقط يف [131 كرتشت

 ىطعملا :؛لامجلا اهيف كلهتسي يتلا «تاذّللا ةايح اهّنِإ :ةطاسبب ةعفانلاب يه

 تاسرامم جتنت ثيح ةنيدملا نوؤشل تصّصخ دقو ةايحلا اهنإ ؛زهاجللا
 اهلمأتو ةدلاخلا ءايشألا يف ثحبلل اهبهو دقو فوسليفلا ةايح يهو ؛ انزيمت «ةليمج

 رئأتي الو ناسنإلل لعافلا لخدتلا نع دلاخلا اهلامج دلوتي ال ءايشأ يهو

 .©0هزجني يذلا كالهتسالاب

 هتققح يذلا لامعتسالاو ظفلل يطسرألا ىنعملا نيب ريبكلا فالتخالا نإ

 ديحولا لاجملا ةحارص «ينعت تناك ةيسايسلا ةايحلا نأ يف لثمتي ىطسولا نورقلا

 هسيسأتل ةيرورضلا ةسرامملا ىلع :يأ «لعفلا ىلع ديكأتلا عم ةيناسنإلا نوؤشلل

 ةماركلا نم يفاكلا ردقلا رثألل الو لمعلل ال صصخن نكت ملو .هيلع ظافحلاو

 هصعتءنس طلكامرذعقل» ةلجم يف .«ةيرحلاو ةيدوبعلا نيب١] نامرتساو .ل مايليو ربتعي (1)

 ةيدوبع ةيعضو ىف نوشيعي نييفرجلا نأ وطسرأ رارقإ» نأ [1945 /50 دلجملا ؛ 486016
 رصانعلا نم ةثالث نع ىلختي امنإ «لمع دقع لبقي امدنع «يفرحلا نأ ينعي «ةدودحم
 نود ةكرحلا يف قحلاو يداصتقالا طاشنلا «ةيرح) رح ناسنإ وه امب هعضول ةعبرألا
 «نامرتساو اهركذي يتلا ةلثمألا ّنِإ ؛(ةدودحم ةرتفلو ةصاخلا هتدارإ قفو نكلو «قييضت

 مارتحا يفو ّرحلا ناسنإلا عضو» يف لثمتت اهرابتعاب ءنذإ ءتمهُق دق ةيرحلا نأ نّيبت
 ,«قييضت نود ةكرحلاو «يداصتقالا طاشنلا ةيرح يفو .هيلع يدعتلا مدعو هصخش

 قرطل» هدادعت يف ءوطسرأ ْنِإ .«عبرألا تافصلا هذه يف اًصقن تناك» ةيدوبعلا ْنِإف يلاتلابو
 قالخأ» يفو ؛[سماخلا لصفلا «لوألا باتكلا] ؛سوخاموقين قالخأ» يف «؛ةايحلا

 ىيلإ ةبستلابو :ةايحلا يف يفرح ةقيرط ىتح ركذي مل «(اهيلي امو (1215 2 358) «سوميدوأ
 ركذي هنأ ديب [133755 ةسايسلا باتك :رظنا] اًرح سيل سوزونوبأ نأ يهيدبلا نم هنإف
 سوخاموقين قالخأ] ؛مازلإلا ىتح ةدمتعم» دج اهنأل اهضفريو 'حبرلا لجأ نم ةايحلا»

 كلت الإ دّدعي ال يذلا سوميدوأ قالخأ يف سايقم يه امب ةيرحلا ىلع دّكؤيو 525
 . 620105188 [اهتسرامم ىلع ةردقلا رابتعاب] تريتخا ىتلا ةايحلا نم لاكشألا

 .1333330-1332632 8 ةسايسلا باتك :رظنا :عفانلاو يرورضلاو ليمجلا نيب لباقتلا لوح (2)
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 نيدعبتسم اناك دقل ؛ةليصألا ةيناسنإلاو ةلقتسملا ةايحلا نم برضو ةايح نيوكتل

 تاجاحلا نم قاتعنالا الو ةيرحلا امهناكمإب نكي ملو «عفانلاو يرورضلل نيجتنمو
 نالف «ةنادإلا هذه نم تلفت ةيسايسلا ةايحلا تناك اذإو .'”ةسئابلا فورظلاو
 اًراتخمو ءاّذج اًصوصخم الكش مهت .قيرغإلا ىدل «ةنيدملل ةصصخملا ةايحلا

 نيمأتل يرورضلا لعفلا نم لكش لك ةتبلا سيلو «يسايسلا ميظنتلا نم ؛ةيرحب
 نأ اولهج دق وطسرأ َّنأ الو قيرغإلا نأ كلذ ينعي الو .ماظنلا يف رشبلا شياعت

 عيطتسي دادبتسالا نأو يسايسلا ميظنتلا نم ام لكشب اًمئاد بلاطت ةيرشبلا ةايحلا

 نكي مل «طقف» ةرورض اهنوكلو «ةيغاطلا ةايح ّنكلو ؛شيعلل ةقيرط نوكي نأ
 .©ةيسايسلا ةايحلاب ةقالع ةيأ اهل نكت مل :ةيرحلا ةفص صّمقتت نأ اهناكمإب

 «ريخألا ناك سونيطسغوأ سيّدقلاو) ةميدقلا ةنيدملا تفتخا امدنع[14]

 ةايحلا ظفل َنإف ؛(لقألا ىلع ميدقلا يف نطاوملا ناك ام ةفرعم يف ءودبي ام ىلع
 يف يلمعلا مازتلالا نم عون لك ينعي يكل ةصاخ ةفصب يسايسلا هانعم دقف ةيلمعلا

 ةطشنألا ةيبتارت يف ايقتري مل لمعلاو رثألا نأ دكؤملا نمو .ملاعلا اذه نوؤش

 رمألا ناك دقل .©”يسايسلا دوجولل ةماركلا يف نييواسم احبصي يكل ةيرشبلا
 ةايحلا تازورض لعب ءكلذك وه ءلعقلا باستحا مت «ليقتتسلا ىف :كلذ نينكع
 ةايحلاب مجرتت ةيرظنلا ةايحلا نإ) لمأتلا اذه الإ اًدبأ قبتي مل ثيحب ؛ةيضرألا

 , 2اًكعف اًرح اًدوجو (ةيلمأتلا

 كلذ يف امب ءىرخألا ةطشنألا عيمج ىلع لمأتلل ريبكلا قوفتلا ءْنأ ديب
 ينعي الو :ةيسايسلا نوطالفأ ةفسلف يف هدجن انّنِإ .يحيسم لصأ اذ سيل «لعفلا

 .[133262] قباسلا ردصملا :عفانلاو يرورضلاو ّرحلا نيب لباقتلا لوح :رظناو (1)
 .[127768 قياسلا ردصملا :رظنا] (2)

 ةايحل ةيواسم تسيل ٌدبتسملا ةايح نأ ىلع ةجحكو «ةسايسلاو يدادبتسالا مكحلا نيب زييمتللو

 .[1325824 ةسايسلا باتك :رظنا] «ةيرورضلا ءايشألاب» ٌمتهي لوألا ّنأل ٌّرحلا ناسنإلا

 ءيلي ام :رظنا لصألا يف اًيحيسم لقعلا نيمثت ربتعي يذلا عساو لكشب رشتنملا يأرلا لوح (3)
 .44 ةرققلا

 ردصت نيأ «2 ةرقفلا ةصاخو 51521103 11560105162 179 ص ىنيوكألا ساموت سيدقلا :رظنا (4)

 لكوت نيأ طالصموأكغام 111 15205]252.. 45, 3و 25[2601551 1 211 لا نع ةيلمعلا ةايحلا

 :ةايحلل يرورض وه ام لك ىلع روثعلا ةمهم يسايسلا مسجلل
 هنو ككلغدأع هحمواأعأ زم عمتتع هددصلف 266عقددمق 20 ؟لاقسنل

7 



 فوسليفلل ىقرألا ركفلاب ههيجوت عقو دق ةنيدملل يوابوطلا ميظنتلا ةداعإ نأ كلذ
 وطسرأ ىدلو .اًنكمم ةيفسلفلا ةايحلا برض لعج الإ رخآ فده هل سيل لب؛طقف

 اًرود بعلت تاذللا ةايح هيف نوكت لصفمت وهو  هسفن ةايحلا بورض لصفمت نوكي

 ءانثتسا ةفسالفلا فاضأ دقلو .مات حوضوب رظنلا لثم نم مهلتسي اًلصفمت  اًريغص
 لكشب كلذو «"'”تاماغرألاو ةيويحلا تارورضلا نم قاتعنالا ىلإ يسايسلا طاشنلا

 لك نمو مومهلا لك نم رّرحتلا نع ثحبي ام لكشب يذلا ةيحيسملا بلطم لعجي
 ةياهن يف ةيفسلفلا «ةسايساللا» يف هلصأ دجيو فلس هل «ملاعلا اذه [151نوؤش

 .اًيلك اًمح اًدعاصف انه نم حبصأ اًردان اًرايتما ناك امف .يكيسالكلا رصعلا

 ىلإ ةبسنلاب فرعي ةيرشبلا ةطشنألا لك لمشي يذلا ةيلمعلا ةايحلا ظفل نإ

 وطسرأ نيبي يذلا نوكسالل ينانويلا ىنعملا نذإ قباطي وهف لمأتلل قلطملا نوكسلا
 نيب زييمتلا حبصأ ءوطسرأ ذنمف .ةيسايسلا ةايحلا يظفل نم رثكأ ءطاشن لك يف هنأ

 ماجحإ وهو  ةيجراخلا ةيئايزيفلا ةكرحلا نع ماجحإلا نيبو نوكساللاو نوكسلا
 نيب زييمتلا نم اًحوضو رثكأ اًرييمت  عاونألا لك نم ةطشنألاو اًمات نوكي داكي

 نم دحاو لك يف رهظي نأ نكمي زييمت هنأ كلذ ««يرظنلا»و يسايسلا نيدوجولا
 برحلا نيب لصفي يذلا فالتخالاب هنراقن نأ نكميو .ةثالثلا ةايحلا بورض

 طاشنلا ْلقنِلو ءطاشن لك ّنإف «ملسلا ةدئافل نوكت برحلا نأ املثمف :ملّسلاو
 بجي .©0لمأتلل قلطملا نوكسلا يف هتورذ غلبي نأ بجي ءاّديرجتو ةيرظن ربكألا

 طاشنلا نم رّرحتلا اًساسأ ينعت «00ان:8 ةينيتاللا ةملكلا لثم ةاتاظها6 ةينانويلا ةملكلا نإ (1)
 رّرحتلا نييبتل «؛كلذك «نالمعتسُت نيتملكلا الك نأ مغر «هيفرتلا «:ةطاسبب .ينعت الو يسايسلا
 نم ةررحتم ةيعضو ءاّمئاد نائّيبي امهنإف تالاحلا لك يفو .ةايحلا تارورضو لمعلا نم

 ررحتلاب عّتمتي «يداع ينيثأ نطاومل ةيمويلا ةايحلل اًزاتمم اًفصو نإ .تالاغشنالاو تامامتهالا
 جنالوك يد لاتسوفل «ةميدقلا ةنيدملا» باتك يف هيلع رثعُي نأ نكمي هرثألاو لمعلا نم ماتلا
 يسايسلا طاشنلا ناك ّدح ّيأ ىلإ عيمجلل كلذ نيبيسو .336 334 ص .1956 ءروشنأ راد
 ىدم ّيأ ىلإ ءرسيب ءكردي نأ ءرملل نكميو .ةلودلا ةنيدملا طورش يف تقولا نم قرغتسي

 نكي مل ينيثألا نوناقلا نأ ءرملا ركذت ذإ تامامتهالاب ةئيلم ةيداعلا ةيسايسلا ةايحلا هذه تناك

 وأ ءيشلا اذه ىلإ اوزاحني نأ نوديري اونوكي مل نيذلا كتلوأ بقاعي ناكو .دايحلاب حمسي

 .ةنطاوملا ٌقح مهدقفيو «ةيسايسلا تاعارصلا يف كلذ

 هرابتعاب لّمأتلا يئيوكألا ساموت فّرعيو .33 30 [13338 «ةسايسلا وطسرأ رظنا] (2)
 «35 نايت ع5و قط علمك طاتو ممالطابم» [ةاتتصتتت اطع هانوتعو غ2. 1791).
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 تاكرحو دسجلا تاكرح كلذ يف ناّيس «ةقيقحلا مامأ تاكرحلا عيمج فقوتت نأ
 رمألا قّلعت ءاوس «يقيقحلا ّنِإ .لقعلا تاكرحو ةغللا تاكرح كلذك «سفنلا

 يف اَّلِإ ىلجتي ال «يحلا برلل ةيحيسملا ةقيقحلاب وأ دوجولل ةميدقلا ةقيقحلاب
 20 ماكلا ءودهلاو تملا

 ىلع ظفاح ةيلمعلا ةايحلا ظفل نأف ءثيدحلا رصعلا دودح ىلإ ءاّميدقو
 ينانويلا زييمتلاب ٌيميمح لكشب اًمصتلم يقب هنإف اذكهو «نوكساللا» يبلسلا هانعم

 نيبو اهتاوذ ل هيلع نوكت ام نوكت يتلا ءايشألا نيب اًضيأ ةيساسأ رثكألا

 «ةيعيبط» نوكت يتلا تاعوضوملا نيبو «ناسنإلا ىلإ اهدوجو دوعي يتلا ءايشألا

 ىلع موقي طاشنلا ىلع لمأتلا مدقت نإ .«ةيعضاوت» نوكت يتلا تاعوضوملاو

 يف .يئايزيفلا "”سومسكلا لداعي نأ هناكمإب يرشب جاتنإل دوجو ال هنأب عانتقالا
 لباق ريغ دولخ يف هتاذ يف كّرحتي يذلا سومسكلا اذه «ةقيقحلاو لامجلا

 ال دولخلا اذه .برلل وأ رشبلل ءاوس يجراخ لحتدت الو ةنوعم نود نمو ؛داسفلل

 ةلاح يف ةطشنألا ّلكو ةّيرشبلا تاكرحلا لك تحبصأ اذإ اَّلِإ نينافلا رشبلل فشكني
 اهتايبتارتو تازييمتلا نإف «نوكسلا اذهب ةيلمعلا ةايحلا تنروق اذإو .لماك نوكس

 «يرورضلا نوكسلا وفص تيا «لمأتلا ةيواز نمو .اًعيمج يحمت

 الصأ هريكعت عقو دق نوكسلا اذه نأ امب

 ةّيلّمأتلا ةايحلا نم «ديلقتلا يف ءاهانعم ىلع لصحت ةيلمعلا ةايحلا نإف اذكهو

 تاجاح نم نكمت اهنأل اهيلإ ىزعي اهل ىّقبت يذلا ةماركلا نم ليلقلا رزنلا نإ
 اهعتم رّبعت ةرخآ ةايح دوجوب اهناميإو ةيحيسملا نإ ."”يح مسج يف لمأتلا تادارإو
 ةيلمعلا ةايحلا نم طحلل اًينيد اًباقع اهيلإ تدنسأ دق .«©”لمأتلا تاّذلم يف اهسفن نع

 يلاتلابو ءدهجت اهنأل «ةيلمعلا ةايحلا» ب حصنيو «سفنلا ةئيكس ىلع ينيوكألا ساموت دّكؤي (1)

 . [؟تصصتة اطعماه عنه 2.]11.182.3 لّمأتلل ءيهتو ««ةينطابلا ءاوهألا نكست»

 .ىضوفلا نم سكعلا ىلع اننوك لثم «مظنمو دقعم ماظن وه (*)
 دسجلا تابغرو ةيلمعلا ةايحلا نيب طابترالا لوح حوضوب رّبعم دج ينيوكألا ساموت إو (2)

 . [ةنسصصق (5عم10عنعو 112. 182.1] .تاناويحلاو رشبلا اهيف كرتشي ىتلا هتاجاحو

 يذلا ناسحإلا بجاو اهضرفي يتلا ةيلمعلا ةايحلا (ة858488) 'ءبع» نع سونيطسغوأ ملكتي (3)
 ةنيدم) لمأتلا يف ىطعُت يتلا «ةقيقحلا ةعتماو (80333685) ؛ةوالح) نود نم حماستلا لبقي ال

 .(رشع عساتلا لصفلا رشع عساتلا باتكلا ٌبرلا

7 



 37 يرشبلا عضولا

 امب لّمأتلا فاشتكاب تقتلا اهتاذ ةيبتارتلا نكل ؛ةقتشمو ةيوناث ةبترم يف تعضو يتلا

 ةيطارقسلا ةسردملا يف رهظ يذلا لالدتسالاو ركفلا نع حوضوب ةفلتخم ةكلم وه

 نم هنأ ودبيو ."'”انثوروم لالخ يسايسلاو يقيزيفاتيملا ركفلا ددح نيحلا كلذ ذنمو

 ين يهيدب كلذو ءاهَنِإ .ديلقتلا اذه عفاود شقانن نأ يلاحلا انفدهل يرورضلا ريغ

 ردقبو فوسليفلاو ةئيدملا نيب عارّصلا تدلو يتلا ةيخيراتلا ةيفرظلا نم قمعأ ءانرظن
 يف فوسليفلا قيرط هرابتعاب لّمأتلا فاشتكا ىلإ تلصوأ «ةيناجم ةفصبو «كلذ

 وهو «يرشبلا طرشلا نع اّيلك فلتخم رهظم ىلإ لصوت نأ عفاوّدلا هذه ىلعو .ةايحلا
 ءاهيف يهتنت ال ىتحو ةيلمعلا ةايحلل ةعونتملا تاجردلا يف هعّونت يهتني ال طرش

 .ريكفتلا ةكرحو ركفلا تلمش ام اذإ ىتح كلذ يف باترن نأ نكميو

 ءانه هحرتقأ املثم «ةيلمع ةايح ظفللا لامعتسا ناك اذإ .كلذل ةجيتنكو

 ةيحالص يف ٌكشأ مل ينأ وه كلذ ببس ْنِإف ؛ديلقتلا عم حضاو ضقانت يف [17]

 «*”ثياحملا يبتارتلا ماظنلا يف ىرحألاب كشأ لب زييمتلا اهيلع موقي يتلا ةبرجتلا
 ىّتح الو قحلل ميدقلا موهفملا ضفر مزتعأ يننأ كلذ ينعي الو .لصألا ذنم اهل

 رايتخا مزتعأ ال ينأ امك «ناسنإلل بهوت ةيده هرابتعاب يلاتلابو اًيلجت هرابتعاب
 وه لعفي ام الإ فرعي نأ عيطتسي ال ناسنإلا نأ رقت يتلا ثيدحلا رصعلا ةيعفن

 دق ةميدقلا ةيبتارتلا يف لمأتلل يتلا ةميظعلا ةناكملا نأ طقف معزأ ين ,ةنيفت

 نم مغرلاب هنأ اًضيأ معزأو «ةتهاب اهتاذو «ةيلمعلا ةايحلا لخاد تازييمتلا تلعج

 ملو ديلقتلا عم ةثيدحلا ةعيطقلا ةطساوب ساسألاب رّيغت مل ةلاحلا هذه نإف ءرهاظملا

 ةيصاخب قلعتي اميفو .هشتينو سكرام دنع هتيبتارت بلق ةطساوب دعب اميف رّيغت

 ةلئامم تسيل ءدسج كالتمال ةيناسنإلا ةيعضولا ّدض فوسليفلا ىدل لججبملا بضغلا َّنِإ (1)

 دوجولا نم اًرهظم «طقف ءناك ةرورضلل عوضخلا ْنِإ «ةايحلا تارورضل ميدقلا راقتحالل

 صلاخلا رهظملا كلذ ىلع اًرداق ناك ؛ةرورضلا هذه نم ررح امدنع ءمسجلاو «ينامسجلا
 بضغلا ىلإ «نوطالفأ ذنم «ةفسالفلا فاضأ دقلو .لامجلا هنوّمسي نوينانويلا ناك يذلا

 يف شيعي فوسليفلا ْنألو .ةكرحلا نم عون لك نع جتانلا بضغلا ءدسجلا تابغر ببسب
 انه نمو «ةنيدملا يف شيعي  نوطالفأ بسح - يذلا وه ءطقف ءهمسج ّنإف ؛ةمات ةنيكس
 ٌدض هّجوملا (مهأزن معة عيصموإله) يدسجلا بارطضالا ىلع ضارتعالا لصأ ءاّضيأ ردصي

 .ةسايسلا يف مهتايح اوضق نيذلا كئلوأ

 .ٌراقو تباث لكشب ام ٍنايك يف دوجوم وه ام لك :ةئثياحملا ينعت (*)
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 ةعيبطلاب قّلعتي اميف نذإ ةلوبقملا ميقلل وأ ةيفسلفلا قاسنألل يذلا ريهشلا «بلقلا»
 .اًميلس ءام ردقب « يقب دق يميهافملا راطإلا نإف «ةيلمعلل يتلا اهتاذ

 يرشبلا لغاشلا ْنأ ةميدقلا ةيبتارتلا لثم ضرتفي ثيدحلا بلقلا نإ

 نكمي ماظنل دوجو الف ءرشبلا ةطشنأ لك يف دئاّسلا نوكي نأ يغبني يزكرملا

 ءاهتاذ ضرفت ال ةيضرفلا هذه ْنِإ .يحو لماش أدبم نود نم موقي نأ

 يتلا دصاقملا نأ الدج ضرتفي ةيلمعلا ةايحلا ةرابعل هب موقأ يذلا لامعتسالاو
 ةياغلل رغصأ الو ءربكأ الو ةلئامتم تسيل ةايحلا هذه ةطشنأ لك اهنمضتت

 .ةيلمأتلا ةايحلا اهكلمت يتلا ةيزكرملا

3 

 دولخلا دض ةيلزألا

 ةهج نم ؛ملاعلا اذه نوؤش يف لعافلا مازتلالا لاكشأ فلتخم عيطتست نأ

 تالاغشنا قباطت نأ .ىرخأ ةهج نم لمأتلا يف هتورذ غلبي يذلا صلاخلا ركفلاو

 لاجر ذختا» نأ ذنمءرخآب وأ لكشب نايعلل ٍداب رمأ اذهف اًمامت ةزيامتم ةيزكرم
 يسايسلا ريكفتلا داليم ذنم :يأ ؟7)«ةفلتخم تاهاجتا لعفلا لاجرو ركفلا
 نأ مغر «لمتحملا نمو  ةفسالفلا فشتكا ىتم هنأ ديب .نييطارقسلا [18]ىدل

 يسايسلا لاجملا ْنأ  هسفن طارقس لمع نم فاشتكالا اذه ْنأ ,نهربم ريغ كلذ
 مل مهنأ نيحلا يف اودقتعا «ناسنإلل ايلعلا ةطشنألا ّلك نم اًلعف نّكمي نكي مل

 بوني ىلعأ أدبم الو ءدعب اًقورعم ناك ام ىلإ فاضي نأ نكمي اًديدج اًئيش اودجي

 ىلإ برقألا اهنأ مغر «ةعرس رثكألا ةليسولا نإ .ةئيدملا مكحي ناك يذلا أدبملا

 ركذن نأ يه نيمصاختم ام لكشبو نيفلتخملا نيأدبملا نيذه فيرعت يف ةيحطسلا

 20 .ةيلزألاو دولخلا نيب زييمتلاب

 ءملاعلا اذه يف ضرألا هذه ىلع ةيدبأ ةايح «ةموميدلا ينعي دولخلا نإ

 لاجر اهيف أدب يتلا ةظحللا زينوبوليبلا برحو سالكيرب توم لّثم» :دروفنروك .م لوق :رظنا] (1)
 تكي نأ ىلإ ءرثكأف رثكأ ءدعابتلل ةصّصخم ةفلتخم كلاسم ذاختا يف لعفلا لاجرو ركفلا

 .«نوكلا يف اًنطاوم حبصيو صاخلا هدلب يف اًنطاوم نوكي نأ نع يقاورلا ميكحلا
 2130:5 (هردتسممتس ءملاط لص آلم كاعد ططتامدهدطر (1950) م. 54.
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 دوعلا اذه مامأو .يقيرغإلا رّوصتلا يف «بملوألا ةهلآو ةعيبطلا اهب عتمتست املثم

 اوناك رشبلا ْنإف «ةهلآلا ّنس نود نمو ةياهن نود نم ةايحلا هذهو ءديلا ىلع

 ةدلاخ ةايح نوهجاوي :يلزأ ريغ نكل دلاخ نوك يف ةيئافلا ةديحولا ةيحلا تانئاكلا
 ةحص يف اندقتعا اذإو .يلزأ بر نيناوقل نيعضاخ اونوكي نأ نود نكل ؛مهتهلآل

 يف ةفسالفلا اهغوصي نأ لبق حاورألا تبرض تاقورفلا هذه نإف ؛«تودوريه لوق

 تناك ةبرجت يهو ةيلزألل ةصوصخم ةبرجت قيرغإلل نوكت نأ لبق يلاتلابو «ميهافم
 ظحالي «يئرم ريغ بر يف اهتاداقتعاو ايسآ تانايد لوحو .تازييمتلا هذه ةدعاق

 ام بر «(مويلا لوقن نأ نكمي امك) يلاعتملا برلا اذه ىلإ ةبستلاب هنأ تودوريه

 يعيبطلا نيب عمجت قيرغإلا ةهلآ نإف .ءنوكلاو ةايحلا ءارو امو «نامزلا ءارو

 يتلا ةعيبطلا سفن كلمت لب ,ءبسحف رشبلا لكش كلمت ال اهنإ :يناسنإلاو
 ةهلآو ةدلاخ ةعيبط اورّوصت اوناك مهنأل دولخلاب قيرغإلا لغشنا دقل .'”رشبلل
 دقو توملل رشبلا ةيلباق نإ .نينافلا رشبلل ةيدرفلا ةايحلا ةهج لك نم رواجت ةدلاخ

 مه رشبلا نإ .يرشبلا دوجولا عباط تلّثم ءدلاخ هيف ام لك ملاع بلق يف تعضو

 عم فالتخالاب هنأ امب كلذو «نودوجوملا نوديحولا نونافلا مهنإ ««نونافلا»

 ةطساوب دولخلا مهل نمضي [19]عون دارفأ مهرابتعاب طقف نودجوي ال تاناويحلا

 ةايحلا نم كلمت ىهو «ةيدرفلا ةايحلا نأ نم ىتأت رشبلا ءانف ةّيصاخ نإ .©”دلاوتلا
 ريف اينإ .ةجيلرملا ةاحلا نع لصفم هيلع فقترعلا نكي اشيرات تامعلا ىلإ
 ةايحلل يتلا ةيرئادلا ةكرحلا انئش نإ مسقي ميقتسم طخ يف قابسب تانتاكلا لك يف
 كّرحتي ال نوك يف ميقتسم طخ يف كّرحتلا اهنإ :ءانفلل ةيلباقلا يه هذه .ةيجولويبلا

 .يرئاد لكش يف الإ ءيش يأ هيف

 يأو «ةهلآلل روص َيأ» :نوكلمي ال سرفلا ْنأ لقن نأ دعبو «[1. 131] تودوريه لصاوي (1)

 نّيبي اذه نأ هريسفت يف لصاوي ««تاقامح ءايشألا هذه نوربتعي لب «حباذم الو دباعم
 ةعيبط نم 38110م0مطالعأ5 يه ةهلآلا ْنأ ءقيرغإلا لعفي املثم .ءنودقتعي الا : مهنأ

 كلذك :رظنا] .«ةعيبطلا سفن نوكلمي رشبلاو ةهلآلا نأ .فيضن نأ نكمي ؛«لاحلاو ةيرشب

 .[«تهعصتنصه !!ءصقعه الذ) رادنيب

 دوعلاب يدبألا دوجولا عون نمضت ةعيبطلا ْنِإ :[1343 624 5ءمهم»1 6 وطسرأ 25 :رظنا] (2)

 .درفلا ىلإ ةبسنلاب دبألل دوجولا اذه لثم نمضت نأ عيطتست ال نكلو ء(56510005) يرودلا

 باتك يف ءادوجولا يه ةايحلا» َنإف «ةيحلا ءايشألا ىلإ ةبسنلاب ةركفلا سفن رهظتو
 1 ١ . 08 (طع 5هانآ 415613 سفنلا»
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 ءايشألا جاتنإ ىلع مهتردق يف نانمكي ءةنكمملا مهتمظعو نينافلا بجاو ْنِإ

 لقألا ىلع يمتنتو ءامتنالا قحتست ءايشأ يهو  '”تاملكو بساكمو ؛لامعأ -

 نم اهتطساوب نونافلا نّكمتي ثيحب ءةياهن نود نم ةموميدلا ىلإ «ةنّيعم ةطقن ىلإ
 نولهؤم مهف .مه الإ اًدلاخ :ءيش لك هيف نوكي [سومسك] يف ناكم ىلع لوصحلا

 مهئانف مغرو ءرشبلا نإف ءدسفت ال راثآ كرت ىلع نورداقو «ةدلاخلا لاعفألا ىلع

 نإ .«ةيهلإ» ةعيبط نم مهنأ نوتبثيو مهب اًصاخ نوكي دولخ ىلإ نوعفتري «يدرفلا
 .رايخألا مهدحو ذإ:هسفن يرشبلا نينجلا لصفي ناويحلاو ناسنإلا نيب زييمتلا

 يأ كلمي ال «يذلا «ئفطصا» لعفلا هنإ) لضافألا مهرابتعاب مهتاوذ نوتبثي نيذلاو
 رشب مه «ةينافلا ءايشألا ىلع ةدلاخلا ةرهشلا نولضفي#و (ناسل يأ يف فدارم

 نوشيعي مهنإف «ةعيبطلا مهل اهبهت يتلا تاذلملاب نوعنقي نيذلا نورخآلا امأ ؛اًلعف
 ال يتلاو /*”سطيلقريه ىدل اهدجن يتلا ةركفلا يه هذه .مئاوسلا لثم نوتوميو
 .طارقس دعب ةفسالفلا دنع اهلداعي ام ىرن

 هسفن طارقس ناك اذإ ام فرعن نأ ءانثيدح راطإ يف ءاريثك مهي الو [20]

 .صاخلا يقيزيفاتيملا ريكفتلا زكرم اهرابتعاب ةيلزألا فشتكا نم نوطالفأ وأ

 يف ديرف  رابكلا نيركفملا نيب نم ديحولا هنأ ركفن نحنو طارقس اًريثك ردقنسو
 نم هنأل ؛هراكفأ نيودت سجاه هل نكي مل  ىرخأ هوجو يف رمألا وه املثم كلذ

 ماقملا يف ةريحلا نع فكي ؛«ةيلزألاب هلاغشنا ناك امهم ءافوسليف نأ حضاولا

 .هراكفأ رثأ ظفحب متهي هنإ :ةباتكلا يف ذخأي نأ درجمب «يلزألا صوصخب لوألا

 ام اًرمأ َّنِإ .ةّوقلاب دولخلاو ةموميّدلا لبس ءاهلبس راتخيو ةيلمعلا ةايحلا جلي وهف

 مودت تناك اذإ 688 نينثالا يّمسي لب ««لاعفألا»و «راثآلا» نيب ينانويلا ناسللا زّيمي ال (1)

 .ىرحألاب وأ «ةفسالفلا أدب امدنع ءطقف .هنإف ءاهرّكذتنل ةيافك ةريبكو ءرّمتستل ةيانك

 (مهأءأاه لعفلاو عنصلا نيب نوزّيميو ««يهتنت ال يتلا مهتازييمت» نومسري .«نويئاطسفسلا

 :رظنا] (عسوأ تالامعتسا 4م13822262498و 24م7)01612218 ءامسألا تلّبقت هم مدق(غءأه)

 نوطالفأ ىدل درت ىتلا م:38:2848 ةملكلا ءدعب ءسوريموه فرعي الو .[163 نوطالفأ

 لاغشنالا تالالد اهلو :«ةيرشبلا نوؤشلا» ب مجرتتو ؟(2605 ةداطعنمؤ5» :يلي امك
 ىلع :رظنا) ةلالدلا سفن اهل نوكي نأ نكمي همم ٌنإف ءتودوريه ىدلو .روبعلاو

 . ([1. 155 5( طهمعسمتلع 163] .لاثملا ليبس

 1آ1ععوعاتأتك, 128. 829 (آدزعاو, [عدعمعلاع لعع ؟0:5هاعدانطععع [ةلط علن 1922]. (2)
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 ناّداضي ةيفسلفلا ةايحلاو .ىلزألاب لاغشنا دجوي طقف نوطالفأ ةفسلف ىف هّْنِإ :ديكأ

 .ةيسايسلا ةايحلاو نطاوملا ةايح طمن ناّداضيو دولخلا يف ةبغرلا

 نوطالفأ بسح هب حوبلا نكمي ال ام ليبق نم ةيلزألا ةفسالفلا ةبرجت نإ

 ةماوقلا] ةقرافم يف امهموهبفم عقو دعب ام يفو ءوطسرأ ىلإ ةبسنلاب لاقي ال امو
 :رشبلا ةرثك جراخو ةيرشبلا نوؤشلا لاجم جراخ الإ قّقحتت نأ نكمي الو [ةنهارلا
 رّرحت ةلوثمألا هذه يفف .ةيروهمجلا يف فهكلا ةلوثمأ هايإ انملعت ام اذه

 زاج نإ «دّرفت» لكب دعتباف هقافر ىلإ هطبرت تناك يتلا تاقالعلا نم فوسليفلا

 َّنأ انربتعا اذإ ءاّيسايس انئّدحت اذإو .هاطخ عبتي دحأ الو هسرحي دحأ الف «لوقلا

 فنص يه يلزألا ةبرجت نإف ؛«رشبلا نيب اميف دوجولا نع فكن نأ» :وه توملا
 دوجو ال هنأ امب «يتقو هنأ وه يقيقحلا توملا نع اهلصفي ام لكو توملا نم

 ةّبلمأتلا ةايحلا لصفي ام تاّزلاب اذهو .ةليوط ةرتفل هدباكي نأ هنكمي يح قولخمل

 «يلزألا ةبرجت َّنأ وه ءّمهي ام نكلو .”يطسورقلا ريكفتلا يف ةيلمعلا ةايحلا نع
 طاشنلا ىتحف :هجتنت نأ اهنكمي الو طاشن يأ قياطت ال دولخلا ةبرجت لباقم ىف

 لب .ءبسحف ريبعتلا نع اًرجاع سيل تاملكلا ةطساوب انيف لصاوتي يذلا ينهذلا

 .اهسلفيو اهتاذ ةبرجتلا عطاقي نأ الإ عيطتسي ال كلذ ىلإ ةفاضإ

 اهرابتعاب «يلزألا ةبرجتل ىطعت يتلا ةملكلا يه «لّمأتلا» وأ «رظنلا» نإ

 .دولخلا ٌصخت نأ الإ نكمي ال [21] ىتلا ىرخألا فقاوملا لك نع ةزّيمتم
 مهو  نوّكشي اوناك مهنأ وه ؛يلزألا فاشتكا ىلع ةفسالفلا دعاس امو

 اذه ناك امّبرو ؛ةنيدملا ةموميد ىّبحو دولخلا ضرف يف - كلذ يف نوّقحم
 ىلإ يعس لك اوربتعي نأ ىوس مهل قبي مل هنأ دح ىلإ اًشهدم فاشتكالا

 يف .ديكأت لكبو ءاذكه «مهسفنأ نوعضي ثيحب اًهفاتو ىودج نود دولخلا

 مه رصتنا نيح هنأ ريغ .اهمهلي يذلا نيّدلاو ةميدقلا ةنيدملا عم حضاف لباقت

 دقلو .يفسلفلا ريكفتلا لمع كلذ نكي مل ءدولخلا يعاسم لك ىلع يلزألا

 يناسنإ لمع يأل نكمي ال هنأ ىلع حوضوب ةيئامورلا ةيروطاربمإلا طوقس نهرب

 لم كه 3 عاناو نأ معمق 2656 م08535151115, ل15 ءمر1 عرطم] 2092 ةدناعتم 1ماعدأم ممعمأع (1)

 . (دادسصسم اطغمات عتعو 112. 8.4 : ينيرك الإ ساموت) 22388656 هانأ1ص 72000 72160ا15»
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 ةايحلا نع عفادت يتلا ةيحيسملا تناك هسفن تقولا يفو «توملا نم تلفي نأ

 قاثبنالا اذهو طوقسلا اذه ْنِإ .ةديحولا برغلا ةنايد تحبصأ دق تناك ةيلزألا

 احجن دق امهْنأ امك .ةرباعو ةيرورض ريغ يضرألا دولخلا دوهج لك العج دق

 ال هنأ ّدح ىلإ لّمأتلا يتمداخ ةيسايسلا ةايحلاو ةيلمعلا ةايحلا لعج يف اًدّيج

 ىلع أرط يذلا بالقنالا الو ءثيدحلا رصعلا زّيمي يذلا يكئاللا رّوطتلا
 نع ثحبلا ذاقنإل نايفكي ال .لّمأتلاو لعفلا لصفت يتلا ةميدقلا ةيبتارتلا

 .يساسألا ةيلمعلا ةايحلا راهدزا لصأ ناك ثحب وهو نايسنلا نم دولخلا
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 43 صاخلا لاجملاو ماعلا لاجملا

 يناثلا لصفلا [22]

 صاخلا لاجملاو ماعلا لاجملا

3 

 يسايس وأ يعامتجا ناويح :ناسنالا

 ءام ءيش لعفب ةمزتلم اًيلعف يه امب ةيرشبلا ةايحلا :«ةيلمعلا ةايحلا» َّنإ

 الو هقرافت ال ملاع وهو ةعونصملا ءايشألا نمو رشبلا نم ملاع يف اًمئاد رّذجتت
 ةطشنأ نم دحاو لك «طسو» نونّوكي رشبلاو ءايشألا َّنِإ .ةّمات ةفصب اَدبأ هنع ىلاعتت

 نأ ريغ ؛ىنعم ّيأ اهل نوكي ال «ةقيرطلا هذهب اهعضو بايغ يف «يذلا ناسنإلا
 طاشنلا نود نم دجوي نأ نكمي ال «هيف دلوي يذلا ملاعلا :يأ ««طسولا» اذه

 رمألا وه املثم هب ٌمتهي يذلاو ,.ةعونصملا ءايشألا ةلاح يف هجتنأ يذلا يرشبلا

 ةلاح يف رمألا وه املثم همظني وهو هسسؤي يذلا وأ «ةعورزملا يضارألا ةلاح يف

 ءءارحصلا يف ةيدبألا ةايح تناك ولو ىتح ةيناسنإ ةايح يأل دوجو الف .ةنيدملا

 ةرشابم ةفصب كلذ ناك ءاوس «نيرخآ رشب روضح ىلع دهشي ملاع يف اَّلِإ ةنكمم
 .ةرشابم ريغ ةفصب وأ

 ْنأ ريغ «عمتجملا يف رشبلا شيع ةلأسمب ةطورشم ةيرشبلا ةطشنألا لك
 لمعلا طاشن نإ ءرشبلا عمتجم جراخ هلّيخت ىتح نكمي ال يذلا وه هدحو لعفلا

 لب :اناسنإ ةمات ةلزع يف لماع نئاك نوكي ال امنيبف «نيرخآلا روضح بلطتي ال

 ينبيو عنصي يذلاو لمعي يذلا ناسنإلاف .ةملكلل يفرحلا ىنعملاب اًلماع اًناويح
 دقف دق نوكيس :اًعئناص اًئاسنإ ال اًعّدصم نوكيس وه الإ دحأ هنكسي ال اًملاع

 برلا ديكأتلاب نوكي ال  ءاّبر» «ىرحألاب نوكيسو «هل ةزّيمملا ةيناسنإلا هتيصاخ
 لعفلا ّنِإ .هريطاسأ ىدحإ يف «نوطالفأ» هفصو املثم اًعناص «اًبر» لب «قلاخلا
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 هيلع نارداق [2]23اًّير» الو ةّباد الف ءناسنإلاب ةصاخلا ةيحالصلا وه هدحو
 .نيرخآلل مئادلا روضحلاب اًمامت طورشم هدحو لعفلاو

 اًمامت ةرّربم ودبت كرتشملا دوجولاو لعفلا نيب ؛«ةّصاخلا» ةقالعلا هذه نإ

 هوغو يعامتجالا ناويحلاب وطسرأ ىدل يسايسلا ناويحلل ةميدقلا ةمجرتلل

 ينيوكألا ساموت ذنم ةدمتعملا ةمجرتلا يهو كينيس تاباتك يف ءٌدعب ءهدجن

 اذه إنا لكم ةنراطل رك وه. لففأو .0)2يعامتجا :يأ هعبطب يسايس ناسنإلا»
 ينانويلا رّوصتلا حبصأ ٌدح يأ ىلإ نّيبي «يسايسلاب يعامتجالل يعاواللا ضيرعتلا

 ةملك نأ .اًدّدحم سيل هنكل ىنعم وذ هنإف «ءكلذل ءاّدوقفم ةسايسلل يلصألا

 يف الو ناسللا يف اهل فدارم ّيأ كلمت الو لصأللا يف ةينامور «يعامتجالا»

 يسايس ىنعم هل ناك عمتجم ةملكل ينيتاللا لامعتسالا ّنكلو .ينانويلا ركفلا

 فده لجأ نم رشبلا نيب فلاحت ىلإ راشأ هنإ ءادودحم ناك نإو حضاو

 يكل وأ نيرخآلا اودوقي يكل نومظني رشبلا ناك امدنع رمألا وه املثم صوصخم
 عمتجم» عم :يأ [24]بسحف عمتجملل رخأتملا موهفملا عم هنإ .”ةميرج اوبكتري

 يف لحدنت وأ دعب نع مهمكحتف ءرشبلا هاجت طقف لعفت ةيسوروميهلا ةهلآلا ْنأ هابتنالل انفال ودبي (1)
 وأ ةيرشبلا نوؤشلا يف اهلخدت نم اًساسأ ةقثبنم «كلذك ودبت ةهلآلا نيب تاعارصلا نإ .مهنوؤش
 ةهلآلاو رشبلا اهيف لعفي ةصق وه رهظي ام َنإَف ؛يلاتلابو .نينافلا هاجت اهتاءامتنا تاعارص نم
 .بملوألا يف ةهلآلا عامتجا يف رارقلا ذختا ىتح ءرشبلا عنص نم يه ثادحألا نأ ريغ ءاعم
 ءري ةصل20هم ع (طقغه8 (غ سوريموه تارابع يف هيلإ راشُي ام وه «نواعتلا» اذه لثم نأ دقتعأو

 .رشبلا تافارخو ةهلآلا تافارخ ال ءرشبلاو ةهلآلا تازاجنإب رعاشلا ىنغتي :(1. 338 اسيدوألا)
 ؛(116) ملاعلا نّوكت عم لماعتت لب ةهلآلا لاعفأ عم لماعتت ال دويزيه 0فهعمه' َنِإَف «لئثملابو
 ماع رعاشلا نإ .(ٌرمتسملا دوعلا) باجنإلاو نّوكتلا ربع ءايشألا تدلو فيك يورت نذإ اهنإ

 ء«ّنغتي مل هنكلو (97 8) «ةديعسلا ةهلآللو ىمادقلا رشبلل ةديجملا لامعألاب» ىنغتي «تايروحلا
 .ةهلآلل ةديجملا لاعفألاب ءيرّوصت ىدم يف ناكم يأ يف

 طهافغهادك ظفل نإ .(1922) ينيوكألا ساموتل ةينيروطلا ةعبطلا داوم تبث نم لوقنم دهاشلا نإ (2)
 املثم «قفوم لكشب ينيوكألا ساموت ىنعم صخخل تبثلا نكلو «ّصنلا يف درت ال «يسايسلا»
 .[1 96. 4 - از. 2. 109. 3,] ةيتوهاللا ةصالخلا يف ظحالي

 لثمو .سوبين سوليئروك بسح 50016185 50616515 و سوفيل سوتيت بسح .50كءاه5 :ععمأ (3)

 اًعمتجم» نأ رقي ينيوكألا ساموت ئتف امو «ةيراجت فادهأل جتنتسُي نأ نكمي فلاحتلا اذه
 نوكت ثيح :يأ «؛ةفزاجملا يف هسفن رمثتسملا كرتشي ثيح١ طقف دجوي لامعأ لاجرل «؛ٌقحب

 11/1. ةمااعزل, ذم 1مم 00نءانمم م ظمواتكط 8عموم متع 115م: 300 ّقحب اًقلاحت ةكا ارشلا

 ”[طعمرب 1931 م. 49.
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 عضولل ماعلا ىنعملا بستكي ؛يعامتجالا» ظفل أدب ثيح ''”«يرشبلا سنجلا
 نالهجي اناك وطسرأ وأ نوطالفأ نأ ىلإ كلذ دوعي الو ءيساسألا يعامتجالا
 «كلذ نالمهي امهنأ وأ ءرشبلا عامتجا جراخ شيعلا عيطتسي ال ناسنإلا نأ ةلأسم

 ةيناسنإلا صئاصخلا سأر ىلع طرشلا اذه ناربتعي ال امهنوك ىلإ كلذ دوعي لب
 ةايحلا عم ةيرشبلا ةايحلا هيف كرتشت اًئيش كلذ ناك دقل ءسكعلا ىلعو ؛ةزّيمملا

 نإ .ساسألاب ةيرشب هتيصاخ نوكت نأ نكمي ال بسحف ببسلا اذهلو «ةيناويحلا

 عونلل ةضحم ةيعامتجا ةقالعو «ةيعيبط ةقالع يه ضعبب مهضعب دارفألا ةقالع

 يهو «ءةيجولويبلا ةايحلا تاجاح ةطساوب انيلع اًضورفم اًديدحت زبتعُت تناك يرشبلا
 لاكشألا ىلإ ةبسنلاب يه امك «يرشبلا ناويحلا ىلإ ةبسنلاب ةدحاو تاجاح

 .ةيناويحلا ةايحلل ىرخألا

 تسيل يسايسلا ميظنتلا ىلع ةيرشبلا ةردقلا ْنإف ينانويلا ركفلا ىلإ ةبسنلابو
 ةلئاعلاو لزنملا هزكرم نوكي يذلا يعيبطلا يعامتجالا كارتشالا نع ةفلتخم

 لعج ةلودلا  ةنيدملا داليم ّنِإ .هعم ضيقنلا فرط ىلع فقت يه لب ءبسحف
 هتايح وه ؛ةايحلا نم اًيناث اعون ةصاخلا هتايح ىلإ ةفاضإ» بستكي ناسنإلا

 يف حضاو زبيمت كلانهو ؛دوجولا نم نيماظن ىلإ نطاوم لك يمتني نآلاو .ةيسايسلا
 ةيرظن وأ يأر دّرجم كلذ نكي ملو :«”«كرتشم وه امو هب صاخ وه ام نيب هتايح

 نع جتن دق ناك ةنيدملا ساسأ نأ يف لّثمتي يخيرات ثدح دّرجم لب وطسرأل
 . مطإلامو مطاع 30 ةبارقلا ىلع موقت يتلا ةمظنملا تاعمجتلا لك ميطحت

 ةزّيمتم اهرايتعاب ءيرشبلا عونلا ىلع ةلالدلل ؟11803-238 ةملك عبتي ام يفو انه لمعتسأ ينإ (1)

 .اهرسأب ةيرشبلا تانئاكلا عومجم ىلإ ريشت يتلا «صهصلك 543 نع

 . الالعصعم لوعوعع, 2210عأه (1945) 111, 111 :رغياي زيراف (2)

 ةعبط] ةميدقلا ةنيدملا لخدم بسح .جنالوك يد لاتسوفل ةيساسألا ةحورطألا ْنأ مغر (3)
 - ةنيدملاو ةميدقلا ةلئاعلا ميظنت نّوك دق «نيّدلا سفن» نأ نييبت يف لّثمتت «[1956 ءررشنأ

 نيد ىلع سسؤملا ةريشعلا ماظن نوك معدت يتلا تاالاحإلا ديدع دروي هنإف .ةميدقلا ةلودلا

 عيطتست ال نأ امإف ...مكحلا نم نيّداضتم نيلكش عقاولا يف اناك» ةنيدملا ماظنو ةلئاعلا

 .[252ص] «ةلئاعلا ناكرأ ضّرقت نأ «نمزلا رورمب ءاهيلع يغبني هنأ امإو «مودت نأ ةنيدملا
 امور ىلإ قّرطتلا جنالوك ةلواحم يف اّلّثمتم يل ودبي ميظعلا باتكلا اذه يف ضقانتلا ببسو

 ىلع يساسأ لكشب دمتعي ناك هنإف هتالوقمو هتاءارق لجأ نمو ؛اًعم ةينانويلا - لودلا  ندملاو

 تحبصأ دق» 296504 اتساف» ةدابع ّنأب فرتعي هنأ مغر ؛«ينامورلا يسايسلاو يتاسسؤملا ركفلا
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 يرشبلا عضولا 46

 َّنإف ةيرشبلا.تاعومجملا يف ةرضاحلاو ةيرورضلا [25]ةطشنألا لك نيب نمو

 ينعأ ةيسايسلا ةايحلا وطسرأ اهاّمس ام نّوكتو نيتيسايس ناربتعت بسحف نيتنثا

 نأ نوطالفأ دوعت املثم) ةيرشبلا نوؤشلا لاجم دلو هنمو «مالكلاو ةسرامملا

 .اًعفان وأ اًيرورض نوكي ام لك اًمامت يصقُي ام وهو «(هيّمسي

 نأ نم رشبلا نككمي ةلودلا  ةنيدملا سيسأت نأ اًدكأتم نوكي امنيبو «هنأ ديب

 عانتقالا ٌنإف «مالكلا يفو لعفلا يفو «يسايسلا لاجملا يف مهتايح لماك اوضقي

 ودبيو تاردقلا عفرأ نالثمتو لك ىلإ اًعم نايمتنت نيتيرشبلا نيتردقلا نيتاه َنأِب

 نكمي الو .طارقس لبق ركفلا يف دعب نيترضاح اتناكو ةنيدملا داليم اتقبس دق امهنأ

 ةريبكلا لاعفألا عناص» هرابتعاب هيلإ رظنلاب الإ يسوريموهلا ليخأ ةعفر مهفت نأ
 هذه ْنإف ءثيدحلا رّوصتلا نع اًدج فلتخم ىنعم يفو ."'!«ةريبكلا تارابعلا لئاقو

 نم سكعلا ىلع ؛ةريبك راكفأ نع رّبعت تناك اهنأل ةريبك ربتعُت نكت مل تارابعلا
 نوكي نأ نكميو «نوغيتنأ» نم ةريخألا تايبألا لالخ نم فرعن املثمو «كلذ

 مهلت نأ نكمي يتلا ةيذؤملا فقاوملا ىلع «ةميظعلا تارابعلا» ىلع ةردقلا كلذ

 [26] نكل «ءمالكلا ىلإ ةبسنلاب اًيوناث ناك ركفلا ْنِإ .”ةخوخيشلا نمز اًراكفأ

 ملو .[146ص] «امور يف فعضأ حبصت مل اهنكلو ...ركبم دج خيرات يف نانويلا يف فعضأ

 ناك لب ءطقف امور يف اهنم نانويلا يف ريثكب قمعأ ةنيدملاو لزنملا نيب ةلصافلا ةّرهلا نكت

 ةلئاعلا نيد نع اًلصفنم «ةلودلا  ةنيدملاو سوريموه نيد نانويلا يف طقف يبملوألا نيدلا
 اًءزجو «ةنيدملا لزنم» ةيماح .لزنملا ةهلآ ««اتساف» تحبصأ امنيبو .هنم عفرأو لزنملاو ميدقلا

 ةينانويلا اهتليمز َنِإَف ءامورل يناثلا سيسأتلاو ديحوتلا دعب «ةيمسرلاو ةيسايسلا ةنايدلا نم
 نع «سوريموه ٌداضي يذلا ديحولا ينانويلا رعاشلا وهو ءةرم لوأل دويزيه اهركذي ؛11ان4
 نأ 8!«ءانف ىلع ناك سيلوب /ةنيدملل يمسرلا نيدلا يفو ؛ةلئاعلاو لزنملا ةايح دجيمي ءدصق
 :ناسموم رظنا] سوزينويد ىلإ رشع ينثالا ةهلآلا عامتجا يف اهناكم كرتت

 دمع 8كهرمسصدءم: «18ةستععطع (غءوعطتعاتغع» (51غطع ءل.), ظههملع آ1, هطق. 12 ةط0 120طعقأ

 نر و: «1طع (2ءعاع اةلكواطق» (1955), 27 اعل.

 لجأ نم ةيبرتلا ىلع ء.حوضوب ليحي هنإ .443 176 ةذايلإلا ءسكينوف باطخ يف عطقملا دري (1)

 .ضعب نع مهضعب زّيمتي نأ رشبلل هيف نكمي يذلا يمومعلا عّمجتلا ءاروغألاو برحلا
 تاملك لئاق نوكت ىتح ءاذه ّلك َكميلعتب (َكوبأ) ىنفلك دقل» :ةيتآلا ىه ةيفرحلا ةمجرتلاو
 . (مالاطغم 1ع طقم همعمقت م1116 6 هتعفص) «لامعأ لعافو

 ةميظعلا تاملكلا نكلو» :يلي امك يه نوغتنأ نم ةريخألا روطسلل ةيفرحلا ةمجرتلا نإ (2)
 يف لّقعتلا مّلعت ءءايربكلا ووذ اهاقلتي يتلا ةعجوملا تاعفصلل (رأثت يتلا وأ) ةضراعملا
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 47 صاخلا لاجملاو ماعلا لاحملا

 ؛عونلا سفنو ةبترملا سفن امهل «نينمازتمو نييواستم ناربتعي اناك لعفلاو مالكلا
 يف كرتشي ال هنوكل .يسايسلا لعفلا نأ لصألا يف بسحف ينعي ال اذه ناك دقلو

 نأ ةيمهأ رثكأ ةفصب ينعي كلذ ناك دقو «ةغللا ةطساوب اًمومع سرامي لب فنعلا
 ناك امهم لعفلا نم يه ةبسانملا ةظحللا يف تركّتبا يتلا ةبئاصلا تاملكلا

 هنإف ببسلا اذهلو ءمكبأ وه هدحو ظفلا ٌفنعلا نإ .هغالبإ عيطتست يذلا مالعإلا
 يف ةغللا نوئفو برحلا نونف تناك اذإ ىتحو ءاّريبك نوكي'نأ عيطتسي ال هدحو

 َنِإف «ةيبرتلل ةيسايسلا ةيسيئرلا عيضاوملا تراص دق ؛ميدقلا يف اًيبسن ةرخأتم ةرتف

 .ةنيدملل قباسلا ديلقتلا اذهو ءةبرجتلا هذه ةطلس تحت ؛ماهلإلا ةطساوب ناك كلذ

 - ريربت نود نم كلذ سيلو  اهتيمست تعقو يتلا «ةنيدملا» ةبرجت يفو
 ةفسلفلا يف كلذ نم رثكأ ىتحو ءةيسايسلا ماسجألا لك نيب نم اًمالك رثكألاب
 رثكأف رثكأ احبصأو الصفنا مالكلاو لعفلا ّنإف ءاهنع تجتن يتلا ةيسايسلا

 ةغللا ىلع :يأ «مالكلا ىلع لب لعفلا ىلع ال ديكأتلا عقو دقل .ةيلالقتسا

 ريدقتلو قيلعتللو «ةباجإلل ةصوصخم ةيرشب ةقيرط اهنم رثكأ عانقإ ةليسو اهرابتعاب
 نأو ءاّيسايس ءرملا نوكي نأف ."”هزاجنإ عقو ام وأ ثدح ام لك ىلإ رظنلاب تاذلا

 درفلا نأ ّدح ىلإ ثيدحلا يعولل جرحم دجل روطسلا هذه نومضم نإ .؛ميدقلا رصعلا
 يه نيلردله ةمجرتو .ناصقن وأ ةدايز نود ىنعملا لقن ىلع ؤرجي اًمجرتم دجي ام اًردان

 «01:هووع 811هلغع 3طعج/0:هووع دان عأءاطع لعع طمطعم 5ءطانا1ع22/97628ع620/518(1 :ءانثتسا

 طقطءعم نص فلاع» ععاطتأب جان 0عدلعم».

 ىقتلا دقل .ىندأ ّدج ةجرد ىلع لوقلاو لعفلا نيب طابترالا حّضوت نأ نكمي كراتولب اهلقني ةفرط نإ

 ضّرعتت مل كنكل» :نيتسوميد لاقف .عيظف لكشب برض دق ناك مك هربخأو نيتسوميد ام اًموي لجر
 «؟؟ملأ يأ ىلإ ضّرعتأ مل» : اًلئاق خرصو ُهَّئوص لجرلا عفر هيلعو ««يل تركذ امم ءيش يأ ىلإ
 نأ نكميو «ل1نأا عقر 60055621659. «ملأتو فْنَع دق صخش توص عمسأ نآلا» : نيتسوميد لاقف

 نع ريبعتلا لوح انيأر هيف بيغي يذلاو «ركفلاو مالكلا نيب ميدقلا طبارلا اذه نم ىّقبت اميف دجن
 . 7800 ©( 08080 نورشيشل روثئأملا لرقلا يف تاملكلا ربع ركفلا

 مامأ مالكلا ّنف يهو .ةّباطخلا نأو «اًبييطخ» ىمسُي ناك يسايس لك نأ رّوطتلا اذهل زّيمملا نم (1)

 امب وطسرأ اهفّرعي «ءيفسلفلا باطخلا ةسرامم نف وهو لدجلا نع ةزّيمتم اهرابتعاب ءعومجلا
 نم يتأي هسفن زييمتلا َّنِإ) 1355026 8 - 13549 212 15. ؛ةباطخلا» :رظنا» عانقإلا ّنف يه

 لوح ىنعملا اذه يف ينانويلا فقوملا مهفن نأ بجي «[448 «سايجروغلا»] «نوطالفأ

 :رظنا (يركسعلا دادعتسالا ةدئافل ةباطخلل ةبيط لهأ لامهإ ىلإ دوعي يذلا ةبيط طاطحنا
 لوعمط ظسسعاطمم ل: 0ر1 ععطععطع اكسل عءعوعطتعطاع علل. 1 عمعمعتر111,190).
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 تلا ا ل ل را
 ال عانقإلاو تاملكلا لالخ نم اًدّدحم ناك ءيش ّلك ْنأ ينعي ناك ةنيدم يف شيعي

 [27] سانلا ماغرإ َنإف ؛مهتاوذل نيينانويلا رّوصت يفو .فنعلاو ةّوقلا لالخ نم
 سانلا عم لماعتلل اًقرط تناك عانقإلا ضوع رماوألا رادصإو ءفنعلا ةطساوب
 دئاقلا مكحي ناك ثيح «ةلئاعلا ةايحلو لزنملل «ةنيدملا جراخ ةايحلل ةزّيمم

 ةيربربلا ايسآ تايروطاربمإ يف ةايحلل وأ ؛ةيدادبتساو ةضوفرم ريغ تاطلس ةطساوب
 ْ .ةلئاعلا ميظنتب اًنراقم دادبتسالا ناك ثيح

 ىتح وأ اًبيرغ نكي مل اًيسايس اًناويح هرابتعاب ناسنإلل يطسرألا فيرعتلا َّنِإ
 اذإ طقف لماكلاب مهفُي نأ هناكمإبف «ةلئاعلا ةايح يف شيعملا يعيبطلا عامتجالل اًلباقم

 نإ .«مالكلا ىلع اًرداق اّيح اًنئاك» هرابتعاب ناسنإلل يناثلا هفيرعت ءرملا فاضأ ام

 ساسأ نم لقأ سيل طلخ ىلع موقت «لقاع ناويح ء«ريبعتلا اذهل ةينيتاللا ةمجرتلا

 ةراشإلا الو ةماع ةفصب ناسنإلا فيرعت دصقي مل وطسرأ ْنِإ .«يندم ناويح» ريبعتلا

 نكت مل اهنأ ىنعمب ءسوغوللا هيلإ ةبسنلاب نكت مل يهو «ناسنإلا تاردق ىلعأ ىلإ
 هنومضم نأ ةسيئرلا هتزيمو «لمأتلا ىلع ةردقلا : يأ ««سونلا» لب .لقعلا الو مالكلا

 لعفي مل وطسرأ ّنإف ؛نيريهشلا نيفيرعتلا نيذه يفو .'”مالكلاب هنع ريبعتلا نكمي
 «ةيسايسلا ةايحلاو ناسنإلا لوح ةنيدملل يذلا دئاسلا يأرلا نع ريبعتلا ىوس

 اًمورحم» ناك  ديبعلاو ةرباربلا  ةنيدملا جراخ ناك ام ّلك ّنِإف ءيأرلا اذه بسحبو
 لب «مالكلا ىلع ةردقلا نم نامرحلا ينعي ال كلذ نأ يهيدبلا نمو ؛«مالكلا نم

 يف يلعف ىنعم تاذ اهدحو ةغللاو «ةغللا هيف نوكت ةايحلا نم برض نم [ءاصقإلا]
 .ضعبلا مهضعب عم اوبطاختي نأ وه هيف نينطاوملل لّوألا مهلا ناك دوجو

 «يسايّسلا» ل ةينيتاللا ةمجرتلا يف هنع رّبعُي يذلا قيمعلا مهفلا ءوس نإ

 ساموت نراقي امدنع هنم اًحوضو رثكأ ةّنبلا رهظي ال ««يعامتجالا» هرابتعاب

 ءةرسألا سيئر ْنِإ) : يسايسلا مكحلاب يرسألا مكحلا ةعيبط دارطتسا يف ينيوكألا

 ردقب «ةلماك» تسيل هتطلس ّنأ فيضي ؛نكلو «ةكلمملا سيئر عم هباشتلا ضعب هل

 .©”كلملا ةطلس يه ام

 .1178 2 6 © 280 1142 2 25 :«سوخاموقين قالخأ» (1)

 .ذل. 2. 50. 3. ءروكذم ردصم :ينيوكألا ساموت (2)
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 ةطلس نم الامك ّلقأو اَرَبِك لقأ تناك ةيغاطلا ةطلس نأ اًمامت يهيدبلا نم ناك

 نأل كلذ نكي ملو .لهألاو ديبعلا تيب ىلع مكحي وهو .نميهملا «ةلئاعلا سيئر
 ءاسؤرل ةطبارتملا تاطلسلا ةطساوب فعضي ناك [28] ةدايسلا بحاص مكح

 نمو .ةهج نم ةضوفرملا ريغو «ةقلطملا ةطلسلا ّنأ وه كلذ ببس نإ ؛رسألا
 , 20 آلا امفدحأ يصقي يقيقحلا يسايسلا لاجملا ىرخأ ةهج

5 

 ةلئاعلاو ةنيدملا

 ةمجرت مدق اًميدق يعامتجالاو يسايسلا لاجملا ةفدارمو مهفلا ءوس ناك نئل

 حبصأ دق هنإف يحيسملا  ينامورلا ركفلا عم اهفّيكتو ةينيتاللا ىلإ ةيقيرغإلا ظافلألا

 نيب زييمتلا نإ .عمتجملل ثيدحلا مهفلاو ثيدحلا لامعتسالا يف اظلخ رثكأ ىتح

 دق ىتلا ةيسايسلا تالاجملاو ةرسألا ىلع قبطني اًيمومع رخآو ةايحلل صاخ ناديم

 ب ةنيدملا داليم ذنم ريخألا يف ةلصفنم تانايكل ةلثممو «ةزيمتم اهرابتعاب تدجُو

 الو صاخلاب وه سيل يذلا ىعامتجالا لاجملا روهظ ْنأ ريغ ؛ةميدقلا ةلودلا

 خم اهرو دج كفثتا دق است ةديدج #ضفاظ وها ةملكلل قيقافلا نيعملاب «ضومعلاب
 0 ةلودلا  ةمألا يف يسايسلا هلكش دجو دق وهو ثيدحلا رصعلا روهظ

 ببس مهفن اهب يتلا ةداعلل ةقراخلا ةبوعصلا وه راطإلا اذه يف انّمهي ام نإ
 ناديم نيب «يمومعلا لاجملاو ٌصاخلا لاجملا نيب يسيئرلا ميسقتلا ءّومنلا اذه

 ةطشنألاو كرتشم ملاعب ةطبترملا ةطشنألا نيب «ةياهنلا يفو «ةلئاعلاو ةنيدملا

 ميدقلا يسايسلا ركفلا لك هيلع موقي ماسقنا وهو «ةايحلا ىلع ظافحلاب ةطبترملا
 لّيختن اننأل رثدنت ةلصافلا دودحلا ّنِإف انرّوصت يفو .تايهيدبو تارداصم هرابتعاب

 ةرادإ ءارغإ ىلع ةيمويلا اهنوؤش موقت رسأ ةباثمب ةيسايسلا تاعّمجتلاو ءبوعشلا

 5ة©7اائ5 نيتملكلا لثم ءنيتفدارتم نذإ اتناك ؛مه:2:4ةهذاأذه9و 0هرهناظانف نيتملتكلا نإ (1

 آنمرستعساسس مهاععرس 1ةرهستاتهع ةهممعالا ءعاتسأب 5ع2؟05... 1ةقتتأله معو (ذعءمععو : ؟ةطلآتة715و

 8ماوأم13ع 47. 12).

 بقل نوينامورلا ةرطابألا ذختا امدنع ةميدقلا ةينامورلا نطاوملا ةيرح تفتخا دقلو
 اًطخسو ةنعل ناك ول امك ارابيتو ستسغوأ هضفر يذلا مسالا اذه :«1هصتهان5»

 (11. 71ةالممر, 8انوؤمأدأ لع !؟ءدعادكه عع لهمو !'*ةماتوسأأع, 1847, 111, 21
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 وه لب اًيسايس اًملع سيل رّوطتلا اذه قباطي يذلا يملعلا ريكفتلا نإ .ىمظع ةيلزنم
 («يعامج يلزنم ريبدتا وأ «يعامتجا داصتقا) وأ («يموق داصتقا»

 اننإ :©«ةيعامج ةيلزنم ةرادإ» نم اًعون لّئمي ام لكو 51
 ةيرشب ةرسأ هبشي ام يف اًيداصتقا ةمّظنملا تالئاعلا نم ةعومجم «اًعمتجم» يّمسُن
 يعن نأ يف ةبوعص دجن «نذإ ءانّنِإ .©”«ةمأ» ىّمسي يسايسلا اهميظنت لكشو ايلع
 ءظافلألا يف اًضقانت «يسايسلا داصتقالا» ةرابع تناك ميدقلا ركفلا ىلإ ةبسنلاب هنأ
 ريغ ةرورضلاب ناك ؛عونلاو درفلا ةايحب قلعتي ناك ام لك ««اًيداصتقا» ناك ام لكف

 .0”يلزنمو يلئاع نأش وه لب يسايس

 لاجملاو ةلودلا  ةنيدملا قاثبنا نوكي نأ اًدج لمتحملا نم هنإف ءايخيرات
 ةسادق نأ ريغ ."”لزنمللو ةلئاعلل صاخلا لاجملا باسح ىلع ّمت دق يمومعلا

 وهسمممم 1/زءلم] (1طع طاتقعدل 1لعسصعمأ ذم طع 127ءممرسعسغ ه1 ؟عمدمستع '1عمرل, بسح (1)

 1953,م. 1م.
 نم ةدحاو يه (؟/هاطئوةءاك قكا) يعامجلا شيعلا وأ يعامتجالا داصتقالا ةركف َنإف
 .«ةيادبلا ذنم داصتقالا بوشيو اهلوح زكري يسايسلا لمأتلا» دجن يتلا «ةثالثلا ةريبكلا لزانملا»

 يف ناك يذلا نييطسورقلا عاطقإلاو ةكلمملا نع آشن دق اهعمتجمو «ةلودلا /ةمألا نأ ركنن ال (2)
 فالتخالا نأ ديب .ميدقلا يكيسالكلا رصعلا يف ىهاضت ال ةيمهأ لزنمللو ةلئاعلل ءهراطإ

 لكشبو اًبيرقت ةلقتسم تناك لزانملاو تالئاعلا ْنإَف يعاطقإلا راطإلا لخادو .ّيلجو حضاو
 ءةاطعم ةقطنم ةحاسم لّثمي وهو ءيكلملا لزنملا نإ ثيحب «ىرخألا هاجت امهادحإ لدابتم
 مكاح لثم «يعّدي نكيمل . مهام ةهنعم مهمعع ةباثمب نييعاطقإلا ءالبنلا مكحيو

 ربتعُي ملو «تالئاع عّمجت ةيطسورقلا «ةمألا» تناك دقل .ةدحاو ةلئاع سيئر نوكي نأ «قلطم

 .اهرسأي ةمألا لمشت ةدحاو ةلئاع يف فارطأ ةباثمب مهسفنأ اهؤاضعأ

 «لباقي هنأل ءوطسرأل ةبوسنملا «تايداصتقالا» نم ىلوألا تارقفلا يف حضاو ّدج زييمتلا نإ (3)
 .ةنيدملل امامت فلتخملا ميظنتلاو يلئاعلا ميظنتلل (©2:518-208) دحاولا مكح نيب

 يف قحم وهو :جنالوك يد ىربو ءنولوس عيرشت يف جرعنملا ىري نأ ءرملل نكمي ءانيثأ يف (4)
 نادقف ىلع ةجحلا «ءانبألا ىلع اًبجاو نيدلاولا ةلاعإ ربتعا يذلا ينيئألا نوناقلا يف .كلذ
 ءطقف ءتثدّدُح دق ةيوبألا ةطلسلا نأ ديب .(216 - 315 ص ءروكذم ردصم) ةيوبألا ةطلسلا
 َّنإف ءاذكهو .ةلئاعلا نم يدرفلا رصنعلا قوقح ببسب ال ةنيدملا ةحلصم عم تضراعت ام اذإ
 :رظنا] ميدقلا رصعلا لالخ ٌرمتسا دق ديلاوملا ضرعو لافطألا عيب

 2. 281. ظوعسمتكر كاهنعمو ام طع 18مرسقم طظطسومأتمعر192ةرص. 8].

 ضرع ّقح نأ ريغ ؛نايسنلا ىط تحبصأ دق م8618 مم(قغهقك لا ىف ىرخأ اًقوقح ْنِإ)
 .«حيسملا داليم دعب 374 ةنس ّدح ىلإ اًمئاق يقب دق ددجلا ديلاوملا
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 مل «ةميدقلا امور يف اهنم ةيكيسالكلا نانويلا يف اًروهظ لقأ يهو «ةميدقلا ةلئاعلا

 اهلعج امو ءاهينطاومل ةصاخلا ةايحلا قرخ نم ةنيدملا عنم امو .اًدبأ اًمامت رثدنت

 هنإ لب اهمهفن املثم ةيدرفلا ةيكلملا مارتحا نكي مل «ةسّدقم مهلوقح دودح ربتعت

 ال هنأل ملاعلا نوؤش يف كراشي نأ ءرملل نكمي ال هنإف [30]:تيب كالتما نود نم

 هتاططخم تناك يذلا ءنوطالفأ ىتحف .©')هب اًضاخ هرابتعاب هيف اًناكم كلمي

 فذح ةجرد ىلإ يمومعلا ناديملا ّدمبو ةيدرفلا ةيكلملا عنمب نهكتت ةيسايسلا

 يماح «سويكريه سوز#» نع ديجمتب اًضيأ ثدحتي هنإف ءاًمامت ةصاخلا ةايحلا
 .2”ضقانت يأ كلذ يف ىري نأ نود ةيهلإ اهيمسيو تاكلتمملا نيب دودحلا

 نوشيعي رشبلا نأ يف ةلّثمتم تناك دق يرسألا لاجملل ةزّيمملا ةيصاخلا نإ
 يه مهل ةرّيسملا ةوقلا تناك دقل .مهتاجاحو مهتايرورض مهدوقت مهنأل اًعم هيف

 ايحن انلعجنت يتلا ةهلآلا» «كراتولب رظن يف تناك ةلئاعلا ةهلآ نإ  اهسفن ةايحلا

 يدرفلا اهظافح يف نيرخآلا ةبحص ىلإ جاتحت يتلا  ©”«انماسجأ يذغت يتلاو

 ىلع ظافحلا ّنِإ .يرشبلا عونلا ةايح اهرابتعاب ةايحلاب اهكّسمت يفو اهتاذ ىلع
 كلذ ناك دقلو «ةأرملا ةمهم عونلا لصاوتو «لجرلا ةمهم ناك يدرفلا ءاقبلا

 «تالوكأملا جاتنإل يروكذلا لمعلا :يأ «ناتيعبطلا ناتفيظولا ناتاهو ءاّيهيدب

 عّمجتلاف ءاهسفن ةيويحلا تاماغرإلل نيتعضاخ اتناك .باجنإلل يوثنألا لمعلاو

 ناك ثيح ؛ةينانوي ندم كانه ناك نأ ىلإ ريشن نأ زييمتلا اذه ىلإ ةبسنلاب مهملا نمو (1)

 مهنم لكل تناك امنيب ءاّعم هكالهتساو لوصحملا يف كراشتلا ىلع اًينوناق نيربجم نونطاوملا

 ءروكذم عجرم) «جنالوك يد لاتسوف :رظنا .هضرأل ضراعُت ال يتلا ةقلطملا ةيكلملا
 «ضقانت ّيأل ةقيقحلا يف دوجو الو .« اًدرفم اًضقانت» :نوناقلا اذه يّمسي يذلا «(61 ص
 .ميدقلا رّوصتلا يف ءيش يأ يف ناكرتشي انوكي مل ةيكلملا نم نيفنصلا نيذه َنأل

 .842ص «نيناوقلا :رظنا (2)
 يه كراتولب ىلع ةلاحإلاو (96ص ء.روكذم عجرم) .جئالرك يد لاتسوف نم عطتقم 2000

 يف ةهلآ ىلع بناجلا يداحألا جنالوك يد ديكأت ْنأ اًبيرغ ودبيو :01086560565 1هضف88© 51

 ىتوملل ةهلآ دّرجم نكت مل ةهلآلا هذه نأ َري مل ينامورلاو يقيرغإلا نيدلا يف .يلفسلا ملاعلا

 مدق ضرألاب طبترم ميدقلا نيدلا اذه َّنأ لب ؛«توملل ةدابع» درجم نكت مل ةدابعلا ّنأو

 ّنإَو ءاهيلإ دوعتو ضرألا نم أشنت ةايحلا ّنِإ .راسملا سفنل نيرهظم امهرابتعاب توملاو ةايحلا

 .ةيضرألا ةهلآلا اهمكحت يتلا ةيجولويبلا ةايحلا سفن نم نافلتخم نايوتسم توملاو ةدالولا
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 نم جورخلا ىلع ةردقلل هكالتما ةلاح يف طقف اًرح ربتعي ناك ءاهديس ؛«ةلئاعلا بر

 نإف .ديكأتلابو .نيواستم عيمجلا ناك ثيح «يسايسلا لاجملا يف لوخدلاو تيبلا
 انرّوصت عم هيف كرتشت امم ليلقلا كلتمت يسايسلا لاجملا يف ةاواسملا هذه

 «بسحف مهعم لماعتي نأو ههابشأ نيب ءرملا شيعي نأ ينعت تناك دقل «ةاواسملل

 نولّئمي ؛عقاولا يف ءاّمئاد اوناك .«نيواستم ريغ» رشب دوجو ضرتفت تناك دقلو
 نوكت نأ نع اًّدج اًديعبو «ةاواسملا نإ يلاتلابو .'”ام ةلود  ةنيدم يف ناكسلا ةيبلغأ
 ةيرحلا ةيهام تناك «ةثيدحلا روصعلا يف رمألا وه امك «ةلادعلاب [33]ةطبترم

 0 و «تاذلاب

 .عوضخلا الو طّلستلا ال هيف دجوي ال لاجم يف كرحتي نأو

 رّوصتلاو «ثيدحلا رّوصتلا نيب قيمعلا فالتخالا فصو ةيناكمإ َّنأ ريغ

 نوكي ثيدحلا ملاعلا يفف .انه فقوتت حضاولا لباقتلا تارابع يف ةسايسلل ميدقلا

 اًئيش تسيل ةسايسلا رابتعا نإ .اًريمت لقأ يسايسلا لاجملاو يعامتجالا لاجملا

 قوف ةيقوف ىنب اًساسأ يه ريكفتلاو ةغللاو لعفلا ّنأو «عمتجملل ةفيظو ىوس رخآ
 يه كلذ نم سكعلا ىلع لب سكرام لراكل اًفاشتكا تسيل .يعامتجالا مامتهالا

 رصعلل نييسايسلا نييداصتقالا نم دقن نود سكرام اهلبقت ىتلا تايهيدبلا نيب نم

 نم اذه يلو 4 نيلاجملا نيب عشار هوي كارذإ ميمي تيظركا اذه .ةكينملا
 ىرخأ ةرابعبو «عمتجملا ءاقترا ذنمف ءايجولويديإلا ليبق نم الو ةيرظنلا ليبق
 نإف يمومعلا لاجملا ىلإ ةيداصتقالا ةطشنألا ءاقترا وأ ةيلئاعلا ةايحلا ءاقترا

 تامامتها تحبصأ يلئاعلا لاجملا ىلإ اًميدق دوعت يتلا لكاشملا لكو داصتقالا

 ثيدحلا ملاعلا يف رارمتساب نالخادتي نيلاجملا نإ ؛عقاولا يفو .7”«ةيعامج»
 .فقوتي ال يذلا ةايحلا ليس قفدت جاومأ لعفت املثم

 نيب نم ثيح «ةطربسإ نع نوفونيزق هركذي ام يف اهيف غلابم ديكأتلاب يهو «ةبسنلا تفلتخا دقل (1)
 ([1ءالعمتعه اأ1.35) اًنطاوم نيتس نم رثكأ يبنجأ دع «قوسلا ةحاس يف درف فاللآ ةعيرأ

 ىلع ظفاحي ةلئاعلا سأر لثم عمتجملا ْنأ ةركف» :روكذم ردصم «لادريم هلوقي ام :رظنا (2)
 يحوت ةيناملألا يفف «ةيداصتقالا تاحلطصملا يف قمعب ةردجتم ةركف يه هناكسل تيبلا

 ميقو كرتشم فده عم يداصتقالا طاشنلل ةيعامج تاذ كلانه ّنآب م ا/ هالو
 «ةلئامم راكفأ نع نارّبعت «هافرلا ةيرظن» وأ «ةورثلا ةيرظن» ْنِإ «ةيزيلكنإلا يفو .ةكرتشم
 ةيلئاعلا ةايحلا ىلع ظافحلا هتفيظو نوكت يعامتجا داصتقاب هينعن يذلا امو» .(140ص)

 نوؤش ريدي يذلا درفلا نيب الثامت حرتقي وأ نمضتي اذه ٌنِإَف «ةيادب ؟اًبعامتجا ةكرتشملا
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 نع يلاعتلل اًيموي اهيّطخت ىمادقلا ىلع ناك يتلا ةّوهلا هذه ءافتخا نإ
 ةثيدح ةرهاظ وه يسايسلا لاجملا ىلإ ؛ءاقترالا»و قيضلا يلئاعلا لاجملا

 نورقلا يف اًضيأ ةدوجوم تناك ماعلاو صاخلا نيب'ةوهلا هذه لثمو .ساسألاب

 تريغ دقو [34]اهانعم نم ريثكلا تدقف دق تناك اهنأ مغر ءام لكشب «ىطسرلا

 ةيروطاربمإلا طوقس دعب هنأ بئاص لكشب اًظحالم ناك دقلو .ربتعم لكشب اهناكم

 يذلا ةماقإلا بجومب قحلل اًضّوعم رشبلل ةيكيلوثاكلا ةسينكلا تبهو ؛«ةينامورلا

 ملظ نيب.رتوتلا ناك ءىطسولا نورقلا يفو .2”يدلبلا مكحلل ةيحالص اًميدق ناك
 يف قباطتي :«ينيدلا ىلإ ينمزلا نم لاقتنالا :يأ سدقملا ةعورو ةيمويلا ةايحلا

 نإ .ميدقلا رصعلا يف ماعلا ىلإ صاخلا نم لاقتنالا عم هوجولا نم ريثك
 ةعومجم نإف «ةيويند» ةسينكلا تناك امهم هنأل لاحلا ةعيبطب حضاو فالتخالا

 ةايحلا لئاسمب مامتهالاب ةيساسأ ةفصبو اًمئاد ءاهتدحو ىلع ظفاحت نينمؤملا

 ةبوعصلا ضعبب ينيدلاو يمومعلا نيب نراقي نأ ءرملل نكمي امنيبو .ةرخآلا
 ام هلمجم يف عقاولا يف ناك ةيعاطقإلا ةطلس تحت ينمزلا لاجملا ٌنِإف .بسحف

 رصعلا اذهل ةزيمملا ةمالعلا تناك دقل .ميدقلا رصعلا يف صاخلا لاجملا هيلع ناك

 ءطقف اًصاخ ىنعم اهل ناك ثيح ؛ةرسألا ةرئ ئاد يف ةطشنألا ّلك عالتبا يف ةلثمتم

 .©'ماعلا لاجملل ّماتلا بايغلا يلاتلابو

 ٌبر نيب فالتخالل نّيبملا نمو صاخلا لاجملل ّرمنلا اذهل زّيمملا نمل هنإ
 لدعلاب مكحي نأ هناكمإي ناك يعاطقإلا ديسلا اذه نأ .يعاطقإلا ديسلاو ةرسألا

 ةلئامملا هذه ليم سميجو ثيمس مدآ رولب دقل .عمتجملا نيبو هتلئاع كالمأ وأ هكالمأ

 يسايسلا داصتقالا نيب زييمتلاب عسوألا فارتعالا عمو «ليم س .ج ةيدقن دعبو .ةحارص
 نأ ةلأسمو .(143 ص) «ةماع ةفصب لقأ لكشب ةدّكؤم تناك ةلئامملا ّنإَف «يلمعلاو يرظنلا
 ةيلئاعلا ةيلخلا عمتجملا هيف مهتلإ رّوطت ىلإ عجرت نأ كلذك نكمي «لمعتسُت دعت مل ةلئامملا
 .اهل اًمات اًليدب حبصأ هنأ ّدح ىلإ

 82. 81. 8دسوس طع 18هدصدفسك (1953)رص. 194. (1)

 ىلع ٌحصت صئاصخ يه «لمعلل يعاطقإلا ميظنتلل ءروسافول .أ اهدجي يتلا صتئاصخلا نإ (2)
 شيعي ليبنلاف ؛هسفنب هسفن ليعيو هتيب يف شيعي درف لك ناك دقل» :ةيعاطقإلا تاعامجلا لماك
 «هتنيدم يف يرضحلاو هتعارز ىلع ءيندلاو هتيكلم ىلع

 18. [عالةئقوءالا , طاتكامز»ع لعع كقكدعك هدنككغدعع ءا 0ع !ةةصضسمألع هت 1عقسعع ةكوضأك 1789

 1900, م. 9.
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 ريثك ءيشب هتيب يف مكحي وهو ءميدقلا ةلئاعلا بر ناك امنيب .«هتطلس دودح لخاد

 لاجملا جراخ لدع الو نيناوق ال فرعي نكي مل .ةبالصلا نم ليلق وأ

 لك رابتعاو ءصاخلا لاجملا ىف ةيرشبلا[35] ةطشنألا ّلك لاخدإ ّنِإ ."”ىسايسلا

 ةيفيظولا تاميظنتلا قمعب عبط دق «ةلئاعلا تاقالع جذومن ىلع ةيرشبلا تاقالعلا
 تايعمجلاو ةينيدلا تايعمجلاو تاعمجتلا :يأ ءاهتاذ ندملا يف تاذلاب ةطيسولا

 ةيرسألا ةعومجملا نأ ودبي» ثيح ىلوألا ةيراجتلا تاكرشلا دودح ىلإو ةينهملا

 نولكأي نيذلا رشبلا» :لثم لمج يفو ةكرشلا ةملك سفن يف اهسفن نع رّبعت ىلوألا
 طيسولا رّوصتلا ّنإو .”«رمخلاو زبخلا نومساقتي نيذلا رشبلا»و «زيخلا سفن
 نأب فرتعي «يسايس لاجم دوجو ىلإ ةراشإلا نع اًديعبو ««كرتشملا ريخللا»
 نأ مهناكمإي هتأو ةيركفو ةيدام ءةكرتشم تامامتها نوكلمي نيصوصخملا دارفألا

 ذخأ اذإ اَّلِإ ةصاخلا مهلغاشمب اومتهي نأو ةصاخلا ةرئادلا ةيصوصخ ىلع اوظفاحي
 اذه زرّيمي ام َّنِإ .كرتشملا ّمهلا اذه قيقحت ىلع رهسي نأ هقتاع ىلع مهدحأ

 فارتعالا سيل ثيدحلا عقاولا نع ةسايسلا هاجت ساسألاب يحيسملا فقوملا

 بيرغلا جيزملا اذه بايغو صاخلا لاجملا ةيرصح وه ام ردقي «كرتشم ريخب»
 .«اًعمتجم» اهيمست ةماع ةيمهأ ةصاخلا تامامتهالا هيف ذختت يذلا

 قلعتي يذلا طيسولا يسايسلا ريكفتلا لهاجتي نأ نذإ ئجافملا نم سيل

 نع ئداهلا يرسألا دوجولا لصفت يتلا ةوهلا لهاجتي نأ ؛ينمزلا لاجملاب اًيرصح

 دحأ ةعاجشلا ةليضف يف «يلاتلاب ءاّدبأ ىري ال نأو ةنيدملل يتلا ةمراصلا رطاخملا

 عم اهل ةيقيقح ةقالع ال «(777) نيناوقلا يف نوطالفأ اهب حصني يتلا فاصنإب ديبعلا ةلماعم نإ (1)
 «نينوناق شياعت لوح :رظناو .«رثكأ انتاوذ مارتحال يه لب (ديبعلا) هاجت» اهب حصني الو ةلادعلا

 «نرناقلا َّنِإ» :79/هللهه, 0م. هذ[.,11,200 لوقي ام يلئاعلا مكحلا نوناقو يسايسلا ةلادعلا نوناق

 نوناق ةيروطاربمإ فرعي ناك ثيح «ةلئاعلا ىلإ لوخدلا نع عنتما دق ...نذإ ءليوط نمز ذنمو
 ةيلئاعلا تاقالعلاو «ديبعلا ةلماعم لثم ةيلئاعلا نوؤشلا ٌصخي يذلا مكحلا لاجم نإ .«رخآ
 ٌدحلل ىرخأ ةقيرطب اًصّصخم «هنم ينامورلا يف ةصاخو ميدقلا رصعلا يف ساسألاب ناك ...خلا
 «صاخلا» عمتجملا لخاد لداع مكح كانه نوكي ثيحب ؛ةلئاعلا سيئرل ةقلطملا ةطلسلا نم

 نيعضاخو نوناقلا لاجم جراخ اًمكح اوناك دقل هيف رّكفُي ال اًرمأ ناكو  مهسفنأ ديبعلل اًمامت
 نيناوقلا ةطلسل اًعضاخ ناك ءانطاوم كلذك ّلظ املاط ءريغ ال هسفن ديسلا ْنِإ .مهدايسأ مكحل
 .هتيب يف هتاطلس قييضت ىتح .ءاهضرف اهناكمإب «ةنيدملا ةحلصملو يتلا

 ال. 1. ةدطلعإل, هم. كارم 415. (2)

 م



 دعب ام ديحولا رظنملا ْنأ وه اًئجافم ّلظي ام نإ .ةيساسألا ةيسايسلا فقاوملا

 ةسايسلل ديعي يكل ةداعلل قراخ دهج يف «ةّوهلا هذه ىأر يذلا «يكيسالكلا

 سيئر» نأ .فيك نّيب يذلا «يليفاكيم وه ءاهتيطغتل ةيرورضلا ةعاجشلاو ءاهتمارك
 ةصاخلا ةايحلا نمو «يمامألا فصلا ىلإ ةيندتم ةيعضو نم عفتري ةقزترملا شيج

 .'!7ةميظعلا تاحوتفلا دجم ىلإ ةكرتشملا تايعضولا نم :يأ ؛ةرامإلا ىلإ

 ءدجملاو ةرماغملا وحن علقي يكل لصألا يف ءهتيب ءرملارداغي يكلو [36]

 ةمزال ةعاجشلا تناك «ةنيدملا نوؤشل «ةطاسبب «كلذ دعب «هتايح صصخي يكلو

 نإ .طقف ةرسألا لخاد كلذو هنمأبو هتايحب اَلوأ ّمتهي نأ لجرلا ىلع ناك هنأ امب

 اًبح َّنِإ .هتايحب ةرماغملل اًدعتسم نوكي نأ هيلع ناك ةسايسلا لاجم ىلإ لخدي نم
 ىلع ةديكأ ةمالع كلذ ناك دقل «ةيرحلا مامأ ةبقع لّثمي ناك ةايحلل اًدج اًريبك
 نيذلا رشبلا حبصأو قحب ةيسايسلا ةليضفلا ةعاجشلا تحبصأ دقل .'ةيدوبعلا

 يليفاكيم ىدل رارمتساب دوعي ثحبم «عفرأ وه ام ىلإ ةبترم وأ لاجم نم «يقرتلا» اذه نإ (1)
 باتكلا ءتاحراطملاو «7 لصفلاو يزوقارسلا نوريه لوح .6 لصفلا ءريمألا ةصاخ :رظنا
 .13 لصفلا 11

 «هتاذ توملا نم أوسأ ربتعُت تحبصأ دق ةيدوبعلا تناك نولوص نمز ذنم» (2)
 (11هطءرغ كعطاةلاعع, «02ءعاع ':1[طعمراعو هأ1 ذاوكعرإل !اءهرر ورصعع ام ثعاوامأ16», 0

 كمونلنعع ةص (ن1طهمكتعوا ططتلمامعزر 19361 /11).

 ءاذكهو .ةيدوبعلا عم نييهامتم نبجلاو (ةايحلا بح) !ناممورعطنو حبصأ نيحلا كلذ ذنمو

 توملا مهليضفت مدع لعفب ةيعيبطلا ديبعلا ةيدوبع ىلع نهرب دق هنأ دقتعي ناك نوطالفأ َنِإف
 رّمذتل اكينيس ةباجإ يف دجوت تلاز ام ةلثامم ةركف َّنِإ .(3864 ةيروهمجلا) ةيدوبعلا ىلع

 ىف وأ (8. 277.14) ؛؟دحاو دبع كانه ّلظي فيك نكلو ءانم بيرق ّدج رّرحتلا ْنِإ» :ديبعلا

 نيغ نم تناك اذإ ةيدوبع ةايحلا نإ) /1«الثاه ون سميت دفن منابع ةطعفأ 5ءدتاطبف فا» :هلوق

 ريغ نم سيل هّنإف «ةيدوبعلا هاجت ميدقلا فقوملا مهفلو .[77 .13] «توملا لّبقت ىلع ةردقلا

 اودلو دق ءامومع .؛مهنم ةريغص ةبسن ْنأو نيموزهم ءادعأ اوناك ديبعلا ةيبلغأ نأ رّكذت نأ عفن

 مكحلا دودح جراخ نم نوتأي ءماع لكشب ةينامورلا ةيروهمجلا يف ديبعلا ناك امئيبو .اًديبع
 مدعب مهتيدوبع اوتبثأ دقل ؛مهدايسأ ةيسنج سفن نم اًمئاد اوناك نيينانويلا ديبعلا نإف «ينامورلا

 مدع ءاذكه ءاورهظأ دق مهنإف ءزايتماب ةيسايسلا ةليضفلا تناك ةعاجشلا نأ امبو «راحتنالا
 ةيروطاربمإلا يف ديبعلا هاجت فقوملا رّيغت دقلو .نينطاوم اونؤكيل مهتيقحأ مدعو مهترادج

 ناكسلا نم ريثكب ربكأ ةبسن ببسب ناك لب «ةيقاورلا ريثأت ببسب طقف كلذ نكي ملو «ةينامورلا

 قيثو لكشب اظبترم ربتعُي سوبال َنإف ءامور يف ىتح نكلو ..ةدالولاب كلذك اوناك ديبعلا
 . [ةعمعأ5 7] ليجريف كلذ ىري امك «نيشملا توملاب
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 هفادهأو هنومضمب يسايس عمتجم ىلإ اوقتري نأ مهناكمإب نيذلا طقف مه اهنوكلتمي

 ىلع  عيمجلا ىلع ضورفملا يساسألا عمجتلا ىلع ةقيرطلا هذهب ىلاعتي ناك يذلاو

 ّنِإ .''” ةايحلا تاجاح ةطساوب  نيينانويلا ىلع وه املثم ةرياربلا ىلعو «ديبعلا

 نسحأ ؛نذإ ؛نكت مل  وطسرأ بسح نطاوملا ةايح يهو  ««ةبّيطلا ةايحلا»
 ةفلتخم ةيعون نم تناك دقل «ةيداعلا ةايحلا نم البن رثكأو «ةيرح رثكأو ءبسحف

 ةيلوألا تاجاحلا يف مكحتت تناك ام ردقب «ةبيط» تناك دقل .ةقلطم [37]ةفصب

 نصاخلا ءاقبلا ظفح ةزيرغ ىلع ةرطيسمو رثألاو لمعلا نم ةررحتم تناك ام ردقبو

 .ةيجولويبلا تاراسملل عوضخلا نع فقوتت تناك دقل ءيح قولخم لكب

 حوضوب هنع رّبعملا زييمتلا اذه «ينانويلا يسايسلا يعولا لصأ يف دجنو

 ظافحلا وأ حبرلا ىوس رخآ اًمده كلمي ال طاشنل دوجو ال ثيح عزانم نود ةقدبو

 ةراجتلا كرت ةيشخ كلذو .ءيسايسلا لاجملا يف ةطاسبب الوبقم ةايحلا ىلع

 تاذ تايارجلا ةنيدم «لعفلاب ءانيثأ حبصت ثيحب «ءابرغللو ديبعلل ةعانصلاو

 ةيصاخلا رهظتو .'اهفصو «ربيف سكام» نسحأ يتلا :«نيكلهتسملا ايراتيلورب»
 هنأ ديب ءوطسرأو نوطالفأل نيتيسايسلا نيتفسلفلا يف كلذك ةنيدملا هذهل ةيقيقحلا

 ةصاخو .ءيشلا ضعب ةنيدملاو يلئاعلا تيبلا نيب دودحلا اهيف فعضت نأ لصحي

 وهو ةنيدملا نع ثيدحلاب أدب ءطارقس دعب ؛ءلمتحملا نم وهو نوطالفأ دنع
 امنيح وطسرأ دنع كلذك نكلو «ةصاخلا ةايحلل ةيمويلا براجتلا نم هتلثمأ راتخي

 نأ بجي ةئيدملل يخيراتلا لصألا نأ ربتعت يتلا ةيضرفلا عضيو نوطالفأ عبتي
 ال «ةبّيطلا ةايحلا» يف هنأو ةيتايحلا تارورضلاب اًطبترم ءريدقت لقأ ىلع ءنوكي

 .ةيساسألا اهتياغب وأ اهنومضمب الإ ايجولويبلا نع ىلاعتت
 داكيو «ةعرسب اًيهيدب حبصيس ناك يذلا ءيطارقسلا بهذملل رهاظملا هذه ْنِإ

 ةايحلل ةيعقاو ةبرجت نم يتأت نكت مل اهنإ «ةيلاع ةيروث ةدج تاذ تناك ءالذتبم نوكي

 رعاشلل ةديصق عوضوم لثم كلذ َّنأ ودبيو «؛ةعاجشلا ربع دبعلا نع هسفن ٌرحلا ناسنإلا زّيمي (1)
 نوؤّرجتي ال نيذلا نم نكلو ...ليمجلا عرّدلاو فيسلاو حمرلا يه يتاورّت َّنإ) :سايربيه يتيركلا

 اًديس يننوّمسيو نيبعترم نوعكري مسجلا يمحي يذلا ليمجلا عرّدلاو فيّسلاو حمرلا لمح ىلع
 طلبتم 81ءرععر طلع كابلق؟ءىعأ أس ةلفعاطسا, 1898, م. 22. هركذي «اًميظع اكلم و

 13/12: ا1/ءاعر, «4ةوعدص ءطقلامنكدع اكن 4لاعتالتل», 725315011616 ةانلكةانع تقع ةم2نقل-نهت0 (2)

 متءاععطةكاكوءعععاطتعاطاعب 1924 م147
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 نوعيطتسي ةفسالفلا نكي مل ةبغر يهو «ءاهنم ررحتلا يف ةبغر نم لب «ةيسايسلا
 وهو هتاذ ةايحلل طمنلا اذه ْنأ تابثإب الإ .ةصاخلا مهتاروصت بسح كلذو اهريربت

 ىقبت نكلو .اهل اًعضاخو ةرورضلاب اظبترم اّظمن ناك ءاًعيمج اهنيب نم ةيرح رثكألا
 ةوقب لهاجتت وطسرأو نوطالفأ ىدل لقألا ىلع ةيلعفلا ةيسايسلا ةبرجتلا ةيضرأ

 عقي مل اذإو .اًدبأ شقانت مل يتلا ةيسايسلا ةايحلا نيبو ةرسألا لاجم نيب زييمتلا

 نوكت «ةبيطلا» وأ ةيداعلا ةايحلا نإف ةرسألا يف ةايحلا تارورض يف مكحتلا

 ةنيدملا ءاضعأ نوكي ام ردقبو .ةايحلا لجأ نم تسيل ةسايسلا نأ ريغ ؛ةليحتسم

 .ةنيدملا لخاد «ةبّيطلا ةايحلا» لجأ نم ةرسألا ةايح دجوت ام ردقب ءرمألا مهصخي

[38] 6 

 يعامتجالا [ديعصلا] قاثبنا

 اهلكاشمو ءاهتطشنأ قاثبناو ةيلئاعلا ةايحلا قاثبنا  ؛عمتجملا روهظ نإ

 لاجملا ءوض يف ٌرقتسي يكل يلئاعلا تيبلا لظ نم جرخي وهو «- اهميظنت قرطو
 ٌدجب رّيغ دقل لب طقف صاخلاو يسايسلا نيب ةميدقلا دودحلا حمي مل «يمومعلا

 عم لوقن نل ديكأتلاب .نطاوملاو درفلا ةايح لجأ نم اهتلالدو تارابعلا ىنعم

 «ءرملاب صاخ وه ام» يفو يلخادلا تيبلا ةيميمح يف تضم ةايح ْنِإ نيينانويلا

 ةصاخلا ةايحلا نإ نامورلا عم لوقن نلو «ةيبغ ةايح يه كرتشملا ملاعلا نع اًديعب
 يمسن مويلا اننإ ؛يمومعلا نأشلا لئاسم نع ةتّقؤم ةفصب داعتبالل الإ اهنم عفن ال

 «ينامورلا ميدقلا رصعلا ةياهن يف هلصأ نع ثحبن نأ نكمي اًيميمح الاجم اًضصاخ

 هدقعتو هعونت ناك نكلو «ينانويلا ميدقلا رصعلا يف هل رثأ ىلع رثعن نأ نكمي الو

 .ثيدحلا رصعلا لبق «كش الب «نيفورعم ريغ صاخلا

 طبتري ءيش لك ناك ميدقلا ريكفتلا يفف .ةيبسن ةيمهأ رييغتب رمألا قّلعتي الو

 مورحم ءرملا نأ ينعي كلذ ناك دقل ءهسفن ظفللا هيلإ ريشي املثم «ٌصاخلا ةيصاخب

 ال يذلا لجرلا ْنِإ .ةيناسنإ رثكألاو ةيلاعلا تاكلملا نم ىتح مورحمو ءام ءيش نم

 لاجملا لخدي نأ هناكمإب نكي مل دبعلا لثم يذلاو ءةصاخ ةايح ىوس كلمي

 ناسنإلا اذه ؛لاجملا اذه سيسأت رايتخاب مقي مل يجمهلا لثم يذلا وأ «يمومعلا

 يف ةتبلا ركفن ال اننإف ءٌصاخلا لاجملا نع مّلكتن امنيحو .مامتلاب اًناسنإ نكي مل
 ةثيدحلا ةينادرفلا هتققح يذلا ميظعلا ءانتغالا ىلإ ام ءزج يف دوعي اذهو «نامرحلا
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 لباقتي اننمز يف هنأ وه اًضيأ ةيمهأ رثكأ ودبي ام نأ ديب ءٌصاخلا لاجملا يف

 نم لوهجم وهو).يعامتجالا لاجملا عم حوضولا سفنب ريدقت لقأ ىلع صاخلا

 لاجملا عم رمألا وه امم رثكأ (اًصاخ اًنأش هنومضم يف نوري اوناك نيذلا ىمادقلا
 رصعلا يف صاخلا ْنأ فاشتكا عقو دقل ؛دّدحم يخيرات ثدح اذهو .قحب يسايسلا

 يسايسلا عم ال لباقتي «ةيميمحلا ءاويإ يف ةلثمتملا ةيساسألا هتفيظو يفو ثيدحلا

 . يلصأ لكشب هب اظابترا رثكأ يلاتلاب دجوي يذلا يعامتجالا عم لب

 وه ةيميمحلل [39]رظنم لوأ ام ردقيو لوؤم - فشتكم لوأ ناك دقل
 ريشن يذلا ءاّبيرقت حضاو كلذو ءديحولا ريبكلا بتاكلا وهو وسور كاج ناج

 رهق ىلع ال ةروثلاب هفاشتكا ققح دقل .همساب «بلاغلا يفو ءنآلا ىلإ هيلا

 نكمي ال هيوشت وهو يرشبلا بقلل ههيوشت ّدض عمتجملا ىلع ةروثلاب لب ةلودلا
 يف نآلا ّدح ىلإ نكي مل يلخاد نصح يف هل هماحقإ ٌدضو ءهعم حماستلا
 سيلف «صاخلا يلئاعلا تيبلا لثم بلقلا ةيميمح تسيلف .ةصاخ ةيامحل ةجاح

 هيلع جتحت يذلا عمتجملل نكمي الو .ملاعلا يف يعوضومو سوملم ناكم هل
 .يمومعلا لاجملل نوكي يذلا لكشلا سفنب هسفن عضي نأ هّدض اهدوجو تبثتو
 «يناثلاو لوألا .ىرحألاب يعامتجالاو يميمحلا ناك وسور ىلإ ةبسنلابف

 وحن ىلع ريست رومألا ٌنإف ةلاحلا هذه يفو ءدوجولا طامنأ نم نييتاذ نيطمن

 هذه بلقلا ةروث يفو ءوسور ىعدي لجر ىلع روثي ناك كاج ناج نأ ول امك
 عمتجملا لخاد شيعلا ىلع هتردق مدعو «ةمئادلا هتاعارصو ثيدحلا درفلا دلو

 امهمو .ةيفطاعلا هتايحل ةيرذجلا ةيتاذلاو بلقتملا هجارمو ءهجراخ شيعلا لثم
 يف كككشي نأ دحأ عيطتسي ال هنإف ٌكشلل ةلباق «درفلل» وسور ةلاصأ تناك

 نرقلا طساوأ ذنم ىقيسوملاو رعشلل شهدملا راهدزالا ْنِإ .هفاشتكا ةلاصأ

 قائبناو اًبيرقت رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا دودح ىلإ رشع نماثلا
 رقهقتلا قفاوي وهو «لماك لكشب يعامتجالا ديحولا ينفلا لكشلا ةياورلا
 ىلع فاك لكشب دهشت «ةيرامعملا ةسدنهلا ةصاخبو «ةماعلا نونفلل شهدملا
 .يميمحلاو يعامتجالا عمجت يتلا ةيميمحلا تاطابترالا

 وسور فشتكا يتلاو عمتجملا ٌدض ةيروثلا لعفلا ةّدر تناك دقل

 .ةيعامتجالا ةيوستلا دَض ءيش لك لبق ةهجوم «ةيميمحلا اهلالخ نويقظطنمورلاو
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 رّكذتن نأ ٌمهملا نمو .عمتجم لكل ةثياحملا ةظفاحملا ةعزنلا مويلا هيّمسن ام اذهو

 ليفكوت ذنم هربتعن يذلا ةاواسملا أدبمل نوكي نأ لبق تلصح دق ةروثلا هذه نأ

 وأ ةيعامتجالا ةايحلا يف هتاذ ضرفي ىتح تقولا هل ناك ةظفاحملا ىلع الوؤسم
 ام ةمأ نوكت نأ اًريثك ٌمهملا نم سيل «ةهجولا هذه نمو .يسايسلا لاجملا يف

 نأ اًمئاد بلطي عمتجملا ْنأل كلذو «نيواستملا ريغ نم وأ نيواستم نم ةنّوكم
 مهل نوكي نأ ء«ةمخض ةدحاو ةرسأ ىلإ نومتني اوناك مهنأ ول امك هؤاضعأ لعفي

 عمجتلا اذه ناك ةرسألا ككفت لبقو .تامامتهالا سفنو ءارآلا سفن اًعيمج

 ةقباطتم ةطلس سرامي ناك يذلا ةلئاعلا ٌبر صخش يف اًلثمم ءارآلاو حلاصملل

 َّنِإ .'"”تيبلا ءاضعأ فوفص ةدحول [40] نكمم ككفت لك نم رذحي ناكو هعم
 نأ ىلإ حوضوب ريشي .ةرسألا رود عجارتو عمتجملا قاثبنا نيب شهدملا قافتالا
 لخادو .اهل ةقباطم ةيعامتجا تاعومجم يف تجمدنا دق عقاولا يف ةيرسألا ةّيلخلا

 مامأ اًئيش ريثت ال اًمصانت نوكت نأ نع اًّدج اًديعبو ةاواسملا ّنإف تاعومجملا هذه
 نوكت ثيح عمتجملا يف هنأ ادع ام «بألا دادبتسا لبق ةرسألا ءاضعأ ةاواسم

 نع لودعلا ناكمإلاب ناك دقل .دئاس يأرلو ةكرتشملا ةحلصملل ال ةيعيبطلا ةوقلا

 نإ .بئاصلا يأرلا اذهو كرتشملا مامتهالا اذه لثمب لجر اهسرامي يتلا ةطلسلا

 .ثيدحلا رّوطتلا اذه نم ةريخألا ةلحرملا هذهل ةزرّيمم ةظفاحملا ةرهاظ

 ىمادقلا ناك ثيح يكلملا مكحلا ةطلس ءدحاولا لجرلا ةطلس نأ ةقيقحلاو
 دعت مل يذلاو «هفرعن يذلا  عمتجملا لخاد لوحت دق ةرسألا ميظنتل هءارجإ نوري

 اهنأل نكلو .دئاق نود مكحلا نم عون ىلإ هيف مكحلا ةناكم لتحت ةيكلم تالئاع

 يف عمتجملل ةكرتشملا ةحلصملا داصتقالا يف ينعي ام وهو ءاهتيصخش تدقف

 هذه نإف تانولاصلا يف عمتجملا ةبخن ءارآ يف ضرتفملا نم كلذكو اهلمجم

 مكحلا لكش نع انملعت املثمو .اهمكح كلذ عم .فقوتي ال ةلوهجملا ةطلسلا

 ةّمألا  ةلودلا يف مكحلا لحارم رخآ) يطارقوريبلا لكشلا :يأ «ةيعامتجا رثكألا

 مهف) ةعيفر ةيبرت يوذ ديبع عفن شقاني وهو قّلعي يذلا ءاكينيسل ةظحالم اًديج هحّضوت ام اذه (1)
 :لوقيف «لهاج هنأ ضرتفُي دّيس ىلإ ةبسنلاب «(بلق رهظ نع نييكيسالكلا باتكلا نوظفحي
 .وراب هركذي؛«اًمكح ديسلا هفرعي ءدحاولا تيبلا ناكس هفرعي ام َّنِإ»

 طوعما, كلون عمو زم طع 1غهرممم ظسصربأمعر طوب 27. 6, 2. 6
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 ؛(ميحرلا داديتسالاو قلطملا مكحلا لحارم لوأ يكلملا مكحلا ناك املثم

 يف حبصي نأ نكمي هنإ «مكحلا بايغ ةرورضلاب سيل دئاق نود نم مكحلاف

 .عيمجلا ىلع ةوسقو اًنايغط رثكألا ؛فورظلا ضعب يفو « عقاولا

 «لعفلا ةيناكمإ يصقي «تايوتسملا لك يفو ؛عمتجملا نأ وه مهألا نإ

 بلطي لباقملاب .يلئاعلا تيبلا نم ةاصقم ميدقلا يف تناك ةيناكمإ يهو

 ال دعاوق ضرفي اًكولس سكعلا ىلعو هئاضعأ نم دحاو لك نم عمتجملا

 مهلعج ىلإو «نييداع نونوكي» هئاضعأ لعج ىلإ ىعست اًعيمج يهو «ىصحُت
 ةقراخلا تابستكملا وأ ةيوفعلا لاعفألا نوصقيو ميقتسملا كولسلا قفو نوكلسي

 ةبخن تانولاص يف بلاطملا هذه وسور دنع دجن نحنو [41] .ةداعلل

 هذه ْنِإ .ةيعامتجالا هتناكم عم درفلل ةيهامم تايقافتالا نوكت اهيفو «عمتجملا

 لخاد بيترتلا ٌصخت اهنأ اًريثك ٌمهملا نم سيل هنإو ءّمهت يتلا يه ةاهامملا

 عمتجملا يف بقللا ٌصختو ءرشع نماثلا نرقلل يعاطقتإ فصنلا عمتجملا

 انئمز يف ةرثكلا عمتجم يف ةفيظولا دّرجم وأ رشع عساتلا نرقلل يقبطلا

 نأ ىلإ طقف ريشي ةرثكلا عمتجم قائثبنا ْنإف .كلذ سكع ىلعو .رضاحلا
 ايالخلا هيلع تناك املثم ديحو عمتجم اهعلتبي ةيعامتجالا تاعومجملا فلتخم

 ةطاحإلا ةجرد اًريخأ غلب دق ءيعامتجالا لاجملا نإف اذكهو ؛اهلبق ةيرسألا

 نكلو .روطتلا نم نورق دعب كلذو ىطعم عمتجم ءاضعأ لكل دحوملا رييستلاو
 ثيدحلا ملاعلا يف ةاواسملا راصتناف «ىواستي عمتجملا َنِإف فورظلا لك يف

 «يمومعلا لاجملل عمتجملا وزغ ةلأسمل يسايسلاو يقوقحلا فارتعالا الإ سيل

 .درفلاب ةصاخ اًنوؤش تحبصأ دق تافالتخالاو تازييمتلا نوكلو

 عمتجملل ةثياحملا «ةظفاحملا ةعزنلا ىلع ةمئاقلا «ةثيدحلا ةاواسملا هذه

 اًيلَوأ اطمن هرابتعاب لعفلا ضّوع دق كولسلا ْنأل الإ ةنكمم نوكت ال ىتلاو

 ةاواسملا نع رظنلا تاهجو لك نم فلتخت ةاواسملا هذه «ةيرشبلا تاقالعلل

 ىلإ ءرملا يمتني نأف .ةينانويلا لودلا  ندملا يف ةاواسملا نع ةصاخو «ةميدقلا

 يمومعلا لاجملا نكل؛هئارظن نيب شيعلا نكمي هنأ ينعي ناك «نيواستملا# ةبخن

 درف لك ىلع ناك ثيح «سفانتلا نم ةديدش حور اهمكحي ناك ةنيدملا :يأ .هسفن

 ةلباق ريغ «تاحاجنو لاعفأ ةطساوب «نيبي نأو «نيرخآلا نع هسفن زيمي نأ
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 ءاوناك نم اورهظي نأ رشبلا ناكمإب ناك ثيح ''”عيمجلا نم لضفأ هنأ «ةنراقملل
 ءاضفلا ناك دقل ؛ةيدرفلل اًضصخم .ىرخأ تارايع يف ءماعلا لاجملا ناك دقل

 ال امم مهل ناك امو لعفلاب اوناك نم اورهظي نأ رشبلا ناكمإب ناك ثيح ديحولا

 مهل اهمدقي ةنيدم بح ةطساوبو ةفزاجملا ةيناكمإ لجأ نمف .هضيوعت نكمي
 عافدلاو ةلادعلا ءابعأ لمحت يف مهبيصن اوذخأي نأ نولبقي نونطاوملا ناك ءاًعيمج

 .ةماعلا نوؤشلا ةرادإو

 نوكلسي ال لب [42] نولعفي ال رشبلا نأب عانتقالاو ةظفاحملا ةعزنلا سفن اهنإ
 ءداصتقالل ثيدحلا ملعلا ساسأ يف هدجن كولس وهو ؛ضعبلا مهضعب مارتحا عم

 :يأ «ةيسيئرلا هتادأ عم حبصأ يذلاو عمتجملا ةدالو عم هتدالو تقفاوت يذلا

 دودح ىلإ يقب ملع وهو  داصتقالا ملع نإ .زايتماب يعامتجالا ملعلا «تايئاصحإلا

 ةعانق ىلع اًسسؤم اًملعو ةسايسلاو قالخألا نم اًدج ّمهم ريغ اًءزج .ثيدحلا رصعلا

 لك عم نوكلسي املثم ةيداصتقالا ةطشنألل هنولمحي مارتحا عم نوكلسي رشبلا نأ

 تانئاك رشبلا حبصأ ىتم طقف ةيملع ةيصاخ اوذختي نأ مهنكمي ناك  ”رخآ مارتحا

 نأو اًمود لضفألا ءرملا نوكي نأ» «قتوو عملكاعنعتم ادن طرمعئمعطمو صسعممت ةللمس» (1)

 ناك دقلو [11134 7. 208]. سوريموه لاطبأل يزكرملا فدهلا وه ««نيرخآلا ىلع بلغتي

 .«ساليه يبرم) سوريموه
 ناك دقلو .(«طقف ثيمس مدآ ىلإ ,«املع١ .الوأ «هرابتعاب يسايسلا داصتقالا رّوصت دوعيلا 22(

 طيسولا يمسرلا عيرشتلا ىدل كلذك لب .ءىطسولا نورقلاو ميدقلا رصعلا يف طقف ال اًلوهجم

 هنوك ىف ثيدحلا داصتقالا نع فلتخي ناك يذلا لوألا . - لماكلا يداصتقالا بهذملا

 0 .ءاًملع» ال ىرحألاب «ائفد ٠
 117. 7. ةقطلعإلم هم. كار مص 379

 مامتهال اًرصح لعفي هنإف اًظشان اًنئاك ناك املاط .ناسنإلا نأ يسايسلا داصتقالا ربتعا دقل
 ةيفخ دي# لوح ثيمس مدآ لخدم نإ .كّلمتلا يف ةبغرلا يه .طقف ةدحاو ةبغر هكرحتو يتاذ

 عقادلا يذ لعفلا نم ىندألا دحلا اذه ىتح هْنأ تيثي «ء«دحأ نايسح يف نكت مل ةياغ ريوطتل

 ملع رّوط دق سكرام ْنِإ .ملع سيسأتل ةعّفوتملا ريغ ةردابملا نم ريثكلا نّمضتي لاز ام دحوملا
 ةيصخشلاو ةيدرفلا حلاصملل «ةقبطلا وأ ةعومجملا حلاصم ضيوعتب» يكيسالكلا داصتقالا

 هنإ ثيحب ««لامعلاو نييلامسأرلا امه نيتيسيئر نيتقبط ىلإ ةيقبطلا حلاصملا هذه عاجرإبو
 تاعارصلا نم ريثكلا ىأر دق يكيسالكلا داصتقالا ملع ناك امنيب ءدحاو عارص ىلع ظفاحي
 يلاتلابو ءاّقسانتو اًقاستا رثكأ يسكراملا يداصتقالا قسنلا لعجي يذلا ببسلا نإ .ةضقانتملا
 ّلقأ نئاك وه ءاًبعامتجا اًناسنإ) ضرتفي هنوك يف اَلوأ «هيقباس نم ودبي ام ىلع «ةيملع» رثكأ
 .نويلاربيللا هضرتفا يذلا «يداصتقالا ناسنإلا) نم العف
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 نم ناك ةدعاقلا نع نوذشي نم نإ ثيحب كولسلا ريياعم عامجإلاب اوعبّتاو ةيعامتجا
 .نييداع ريغ وأ نييعامتجا ال اوربتعُي نأ نكمملا

 «ةليوطلا تارتفلل وأ ةريبكلا دادعألل طقف ةحلاص تايئاصحإلا نيناوق نإ

 نإ .تابذبذتو تافارحنا ةباثمب اًيئاصحإ طقف رهظت نأ ثادحألا وأ لاعفألل نكميو
 ةيمويلا ةايحلا ىف ةردان ةميظعلا لاعفألاو ثادحألا ّنأ وه تايئاصحإلا رربي ام

 ةيمويلا ةايحلا يف ال ةردان لاعفأ يف رهظت ةيمويلا تاقالعلا نأ ديب .خيراتلا يفو

 .هرينت يتلا ثادحألا ضعب يف اَّلِإ رهظي ال خيراتلا نم ام رصع ىنعم ّنأ املثم
 ينعي ال خيراتلا ىلع وأ ةسايسلا ىلع ةليوط تارتفلو ةريبك دادعأل نوناقلا قيبطتو
 هيف لمأ ال ضرغ وهو «تاذلاب هعوضومل تنعتملاو يدارإلا ميطحتلا نأ نم لقأ

 وأ اًكولس موي لك نكي مل ىتم خيراتلا يف [43]ةلالد وأ ةسايسلا يف ىنعم غولبل

 . يدام ريغ هرابتعاب ىصقم ناك ثيحب ةيلآ تاعزن

 انلماعت ىتم زاتمم لكشب ةحلاص تايئاصحإلا نيناوق تناك نأ ذنم هنأ الإ
 يف مّحضت ىلإ يدؤي ناكسلا يف ّرمن لك ْنأ نايعلل حضاو هنإف «ةريبك دادعأ عم

 ءاّيسايسو .«فارحنالا» يف حضاو دج ناصقنو تايئاصحإلا ىلإ ةبسنلاب ةميقلا

 املك ءىطعم يسايس عّمجت يف اًريبك ناكسلا ددع ناك املك هنأ ينعي كلذ َنِإف

 َنِإ .يمومعلا لاجملا هيف ققحي يكل رثكأ حاجنلل رفوأ بيصن يعامتجالل ناك
 يتلا ندملا نيب نم ةظفاحم لقألاو ةدارف رثكألا مهتنيدم تناك دقو «نيينانويلا

 مل «لعفلاو ةغللا ةيمهأ ىلع دّدشت يهو مهتنيدم ْنَأ اًدّيج نوفرعي اوناك ءاهفرعن

 نينطاوملا ددع ىقبي نأ طرشب الإ اهدوجو ىلع ظفاحت نأ اهناكمإب نكي

 مواقي ال نوكي داكي اليم اورّوط ءاّمم اوسّدكت رشبلا نم اًريبك اًددع ْنِإ .اًدودحم
 نأ مغرو ؛ةيبلغألا مكح داديتسا وأ صخش دادبتسا ؛دادبتسالا وحن

 رصعلا لبق اًفورعم نكي مل عقاولا عم يضايرلا يطاعتلا :يأ تايئاصحإلا
 دادعأل  اًنكمم يطاعتلا اذه لثم لعجت يتلا ةيعامتجالا رهاوظلا ْنِإف ؛ثيدحلا
 نوؤشلا يف ةيلآلا ةعزنلاو ةيكولسلاو «ةظفاحملا ةعزنلا نع ةلوؤسملاو «ةريبك

 .مهسفنأ نع قيرغإلا ةروص يف «يتلا تامسلا كلت ةقدلاب تناك  ةيناسنإلا

 .مهتراضح نع ةيسرافلا ةراضحلا زيمت

 املك هنأ يه «اهنيناوق» ةيحالصو ةيكولسلا لوح ةفسؤملا ةقيقحلا نأ ديب
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 ريغ فقوملا عم اوحماست امّلقو فرصتلا نسح ىلإ اوعزن املك رثكأ ٌرشب كانه ناك
 عقاولا يفو .بذبذتلا جراخ ةيوست يف اًئّيبم نوكيس كلذ َنإف ءاّيئاصحإو .ظفاحملا

 ثادحألا دقفتسو يعامجلا كولسلا ةجوم تبكل اًصرف لقأ لاعفألل نوكيس هنإف

 .يخيراتلا نمزلا ةرانإ ىلع اهتردق دقفتس اهنأ ىنعمب ءاهتلالد نم رثكأف رثكأ

 يسايسلا ىلعألا لثملا هنإ ؟يناودع ريغ اًيملع ىلعأ اًلثم تسيل ةيئاصحإلا ةيطمنلا
 يف «لبقيو «ةيمويلا ةايحلا نيتور يف قرغي عمتجمل اًدعاصف انه نم هب فرتعملا

 .هدوجول ثياحملا يملعلا روصتلا «ملسلا ةلاح

 عقوتلا لبقي يلاتلابو ءيئاصحإلا ريدقتلا لبقي يذلا يطمنلا كولسلا نإ
 «ماجسنالا» ةيلاربيللا ةيضرفلا ةطساوب رسفي نأ داكلاب نكمي ؛بئاصلا يملعلا

 لب «سكرام لراك نكي ملف ؛«يكيسالكلا» داصتقالا ساسأ «حلاصملل» يعيبطلا
 (ةيعويشلا ةفارخلا» اولخدي نأ مهيلع ناك نيذلا مهسفنأ نويلاربيللا داصتقالا ءاملع

 رشبلا كولس هّجوي يذلا هرسأب عمتجملا ةحلصم [44] دوجوب اولبقي نأ ىنعمب

 نيب ديحولا فالتخالا ناك دقل ."''ههحلاصم ماجسنا جتنيو «ةيفخ دي» ةطساوب

 عمتجم يف ادب املثم عارصلا ةيعقاو عم لماعت دق هنوك يف الّثمتم هيقباسو سكرام
 هجاتنتسا يف اًّقحم ناك دقلو ؛ةيضرفلا ماجسنالا ةفارخ ةيدج سفنب كلذو «هنامز
 رثكأ طقف ناكو «حلاصملا لكل اًماجسنا ةيلآ ةفصبو جتنتس «ناسنإلا ةيعامتجا» نأ

 عقاولا يف ةيعويشلا ةفارخلا ةرولب حرتقا امنيح نييلاربيللا هيملعم نم ةعاجش
 همهفي مل امو .ةيداصتقالا تايرظنلا لكل ةبحاصمو ةقيمعو ةّيفخ ال ةّيح اهرابتعاب

 لوح «ةيعويشلا ةيلايخلا ةصقلا» ينبت ىلع ةريجم» ؛ةيكارتشالا ال «ةيلاربيللا ةيعفنلا كلت نإ (1)

 لوح تاباتكلا بلغأ يف ةنمضتملا ةيعويشلا ةيلايخلا ةصقلا كلتو «؟عمتجملا ةدحو
 هنإ .(105و 54 ص) لادريمل ميظعلا رثألل ةيسيئرلا تاحورطألا نم ةدحاو لّكشت ءداصتقالا

 ةحلصم ْنأب ءرملا ملس ام اذإ .طقف اًملع نوكي نأ نكمي داصتقالا نأ ةغماد ةجحب تبثي

 ةيلايخلا ةصقلا» ءاّمئاد ءموقت «حلاصملا قسانت" فلخو .هرسأب عمتجملا حستكت ةدحاو

 اًعبتو .كرتشملا ريخلا وأ هافرلا ىمسُت نأ «نذإ نكمي ىتلا ىهو «ةدحاو ةحلصمل «ةيعويشلا
 جم ةحلصم» :يأ :«يعويش» ىلعأ ّلثم اًمئاد نييلاربيللا نييداصتقالا دوقي ناك دقف «كلذل
 بجي عمتجملا ّنأب رارقإلا لداعي» اذه نأ يه لالدتسالا ةدقع َّنِإ .[195 194 ص] ؛هلمكأب
 انيّرج اذإو .هكاردإ نكمي ال ام تاذلاب وه كلذ ْنأ ريغ .اًدحاو اًعوضوم هرابتعاب رّوصتُي نأ

 اياون ةجيتن وه يعامتجالا طاشنلا نأ ةيساسألا ةلأسملا اًبناج عضن نأ لواحن نوكنسف «كلذ

 .[154ص] «دارفألا ديدع
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 «تناك يعويشلا عمتجملا روذب نأ وه  هرصع يف همهفي نأ عطتسي ملو - سكرام

 ةيقبط حلاصم نكي مل اهّومن لماك ّنأو ءيموق يداصتقا ريبدت عقاو يف دعب ةرضاح

 دعب ةيهتنملا بسحف يكلملا مكحلا ةينب لب ومنت نأ نم اهعنمت يتلا يه اهتاذ يف

 ضعب ناك عمتجملا لاغتشا نسح لباقي ناك ام نأ حضاولا نمو .ةمألا  ةلودلا

 تاقبطلا كولس ىلع اًريثات سرامتو لخدتت تناك يتلا يهو طقف ةيديلقتلا اياقبلا

 ضرتعتو ىضوفلا ٌثبت فورظب قلعتي رمألا ناك عمتجملا رظن ةهجو نمو .رقهقتملا
 دقل .عقاولا قباطت دعت مل فورظلا هذهو ؛«ةيعامتجالا ىوقللا» ماتلا ٌّومنلا قيرط

 .ةيدرفلا ةحلصملل ةيملعلا ةفارخلا نم رثكأ «ةيفارخ» ءام ىنعم يف «تناك

 نوكت «ةيعويشلا ةفارخلا» نم اًعون اًمئاد جتنيس عمتجملل لماكلا رصنلا نإ
 امو [45] .دحأ ال ينعأ «ةيفخ دي ةطلس تحت لعقلاب ىلوألا ةيسايسلا هتيصاخ

 اهعقوت ةلود يهو ةصلاخلا ةرادإلل ناكملا كرتي ةموكحو ةلود اًميدق هيمسن انك

 دق هنإف كلذ مغرو ««ةلودلا لالحمضا» اهرابتعاب كلذ يف ٌقحم وهو سكرام

 رثكأ أطخأ دقف كلذ نم رثكأ لب ءاهققحت يتلا يه ةروثلا نأ هضارتفا يف أطخأ
 .2”«ةيرحلا لاجم» روهظ ءينعيس عيتجملل لماكلا رصنلا اذه نأ دقتعا نيح

 لكشب كولسلا هضيوعت وه ثيدحلا رصعلا يف ام عمتجم رصن ىدم ريدقتلو
 تاقالعلا لجأ نم ؛لوهجملا مكحلاو ةيطارقوريبلل نكمملا هضيوعتو «لعفلل ركبم
 يذلا ءداصتقالا ملع يلّرألا ملعلا َنأب رّكذن نأ لضفألا نم هلعلو ؛ةيصخشلا
 «يرشبلا طاشنلل دودحملا لقحلا اذه يف ىرحألابو طقف كولسلا تاينب ضّوعي

 مولع» اهرابتعاب يهو ةيعامتجالا مولعلل ماتلا رورغلاب اًعوبتم ةياهنلا يف ناك
 ىوتسم يف ؛هتاطاشن لك يف الك هرابتعاب ناسنإلا لازتخا ىلإ فدهت «كولسلا
 يف عمتجملل اًملع داصتقالا ملع ناك اذإو .عقوتلل لباق كولس يذ طورشم ناويح
 ماسقأ ىلع طقف كلذو «كولسلل هدعاوق ضرفي نأ نكمي امنيح «ىلوألا هتايوتسم

 ىلإ حوضوب ريشي «كولسلا مولع» قائبنا ْنِإف مهتاطاشن نم ءازجأ ىلعو ناكسلل

 :رظنا] ثيدحلا عمتجملا لوح سكرام ةهاجو اًمئاد لهاجتي يذلا رهظملا اذهل دّيج ضرعلو ()

 :توشدنال ديرفغيس

 مزعوأرلعا ]ق5 تطحلا, 41016 (0ءععدتلوتا زنط آاعطغع لع 35125ءطعالت آعطتع», 11ةتطال7 5675

 لوطعطنعا ىرع ا؟؟زساكعطقكاك - تدل (2ءوءالعفعطقلككممانفن اال نأ. 1 (1956).
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 حبصأو ةمألا تاقبط لك ةرثكلا عمتجم مهتلا ىتم ّومنلا اذهل ريخألا ىوتسملا

 .ةايحلا تالاجم لك رايعم «يعامتجالا كولسلا»

 يف ةيلزنملا ةطشنألاو يرسألا ريبدتلا لوبق ذنمو ءعمتجملا قاثبنا ذنم

 ةيسايسلا رئاودلا ماهتلال حساك حايتجاك مواقت ال ةعزن نإف يمومعلا لاجملا
 تناك دق ةعزنلا هذه .ةيميمحلا لاجم وهو ثدحألا لاجملا لثم ةصاخلاو ةميدقلا

 نأ نكمي يذلا «تباثلا اذه َّنِإ .ديدجلا لاجملا اذهل ةنميهملا صئاصخلا ىدحإ

 ٌدمتسي وهف ءريدقت لقأ ىلع نورف ةثالث ىدم ىلع اًنابث لقأ سيل هعراست ظحالن
 لاجملا محتقا دق هتاذ ةايحلا راسم ْنِإف عمتجملا لالخ نم هنأ عقاو نم هتوق

 تناك يتلا ةرئادلا ناك يرسألا تيبلل صاخلا لاجملاو .رخآب وأ لكشب يمومعلا

 دق ناك ؛عاونألا لصاوت لثم اًمامت ءدرفلا ىلع ظافحلاو ةايحلا تارورض اهيف

 ةصاخلا ةرئادلا [46]صئاصخ ىدحإ ناو .اهنامضو اهب مامتهالا عقو
 هرابتعاب ال ةرئادلا هذه يف دجوي ناسنإلا نأ ناك - يميمحلا فاشتكالا  ةقباسلا

 ناك دقو .ناويحلا سنجل يرشبلا عونلا نم ةنّيع هرابتعاب طقف لب ءٌقحب اًيرشب ائئاك
 هيلوي ميدقلا رصعلا ناك يذلا ديدشلا راقتحالل يذلا ريخألا ببسلا اًديدحت كلذ
 لاجملا اذه لماك ىلع مكحلا عمتجملا قاثبنا لوح دقل .يميمحلا بناجلل

 فانصأ نم فنص لكل يداحألا عباطلا نإ .هتعيبط رّيغي مل هنكلو ءصاخلا
 ءدحاو يأربو ةدحاو ةحلصمب الإ حمست ال يتلا ةظفاحملا هتعزنو «عمتجملا

 تسيل يرشبلا عونلل ةيدحألا هذه ّنألو ءيرشبلا عونلا ةيدحأ يف اًريخأ رّذجتي

 داصتقالل «ةيعويشلا ةفارخلا» يف نأشلا وه املثم ةيملع ةيضرف ىتح الو الايخ
 اًيعامتجا اًناويح هرابتعاب ناسنإلا دوسي ثيح «ةرثكلا عمتجم ّنِإف «يكيسالكلا

 تقولا يف نكمي «عونلا ءاقب يملاع لكشب قّقحي نأ ودبي ام ىلع نكمي ثيحو
 . ةيناسنإلا ىلع ءاضقلاب دّدهي نأ هسفن

 ماعلا ميظنتلا لّثمي عمتجملا نأ ىلإ .حوضو ّلكب ءامبر ءريشي اذهو
 تاعّممجتلا لك اًيبسن ريصق نمز يف ةيعامتجالا ةنميهلا ترّيغ دقل .يويحلا راسملل

 هنإف نييفرحلا نم عمتجم لجأ نمف) «لامعلاو نييفرحلل تاعمتجم ىلإ ةثيدحلا
 وأ نييفرحلا نم وضع لك نوكي نأ .ءلاحلا ةعيبطب يرورضلا نم سيل
 اهيطعي يتلا ةميظعلا ةوقلا يف الو ةلماعلا ةقبطلا رّرحت يف طرشلا سيلو  لامعلا

 ةباثمب ءناك امهم «مهطاشن هئاضعأ لك ربتعي نأ يغبني لب  ةيبلغألا أدبم اًيضارتفا
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 دوك يذلا لكدلا رع عينوسلا .(مهرسألو مهل شيعلل توقلا بسكل ةليسو
 حمسُي ثيح ةماع ةلالد ققحي كلذ ريغ ءيش الو شيعلل ةلدابتملا ةيعيتلا عقاو هيف

 يمومعلا لاجملا يف روهظلاب ءاقبلا ظفح ٌصخت يتلا ةطشنألل

 ةصاخلا ةرئادلا يف زجنأ دق ام طاشن نوكب ةالابماللا ةّبلا نكمملا نم سيل
 رّيغتي نأ يغبني يمومعلا لاجملا عباط نأ ء.حضاولا نمو .ةيمومعلا ةرئادلا يف وأ
 رّيغتت ءٌمهم ريدقت يفو هتاذ طاشنلاو «هنأ ريغ هيف لخدت يتلا ةطشنألا بسحب

 «فورظلا لك يف يويحلا راسملا قيصل وهو لمعلا نوكي امنيب .كلذك هتعيبط

 يف اًسوبحمو «نينسلا فالآ ةدمل اًثباث ىقبي ةيجولويب رثكألاو ةيساسأ رثكألا ىنعملاب

 ىلإ لمعلا نأش نم عفّرلا َنِإ [47] .هب الكبترم ناك يذلا راسملا اذهل يدبألا دوعلا

 ناك املثم  اًراسم رايتعاب هعباط نادقف نع اًديعبو «يمومعلا طاشنلا فاصم

 قيقحت ىلإ اًمئاد ىعست ةيسايسلا تانئاكلا ّنأ نّمخن نحنو هرظتنن نأ ناكمإلاب

 «قّقح دق  ةكرحلا ىلع ةضورفم اًدودح اهرابتعاب اًمئاد مهفت اهنيناوق نأو ماوذلا

 عيرس رّوطت ىلإ هرّيغي يكل ةيرودلا هتينيتور نم راسملا اذه ريرحت «كلذ سكع ىلع
 .هرسأب نوكسملا ملاعلا نورقلا ضعب يفو اًمامت ترّيغ دق هجئاتن نوكت ءرثكأف رثكأ

 هداعبإ اهضرف دق تناك ىتلا تاقييضتلا نم رّرحت دق لمعلا ناك نأ دّرجمبو

 دقل لب «ةلماعلا ةقبطلا ريرحتل ةجيتت نكي مل ريرختلا اذهو._ ٌضصاخلا لاجملا ىلإ
 اًمامت ىّطخت دق ةيوضع ةايح ّلكب ٌصاخلا ّومنلا رصنع َّنِإ لوقلا نكميو «- هقبس
 مكح َّنإ .اهلّدعو ةايحلا ةرفو «ةعيبطلا داصتقا يف فطلو لالحمضالا تاراسم

 ببس دق :«ىمومعلا هلاجم ىسرأ دق يويحلا راسملا هيف نوكي يذلا .يعامتجالا

 لاجم دض ل «ةطاسبب عمتجملا ّدض ال ّومنلا اذه ٌدضو ؛ةعيبطلل اًداضم اًرمن
 يسايسلاو «ةيحان نم يميمحلاو صاخلا نوكي ءامئاد ومني وهو «يعامتجا

 .مهسفنأ نع عافّدلا ىلع نيرداق ريغ «ىرخأ ةيحان نم (ةملكلل قّيضلا ىنعملاب)

 يف عافترالا ةباثمب ةداع ربتعُي «ةعيبطلل ٌداضملا يعيبطلا ّومنلاب هانفصو ام نإ

 ذنم تباثلا عافترالا اذه يف ربكألا يدرفلا لماعلاو .لمعلا ةيجاتنإل تباثلا عراستلا

 قبس يذلا «لمعلا ميسقتب) ىمسي ب ام يف ظحالي ام وهو ؛لمعلا ميظنت ناك هتيادب

 «لمعلا ةيجاتنإ يف ربكألا يناثلا لماعلا يهو «لمعلا ةيلآ ىتحو ؛ ةيعانصلا ةروثلا

 حوضوب ؛يمومعلا لاجملا ىلإ يمتني هسفن ميظنتلا أدبم نأ امبو .هيلع ٌةسّسؤم يهو
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 لمعلا طاشنل عقي ام ديدحتلاب وه «لمعلا ميسقت» َّنإف صاخلا لاجملا نم رثكأ

 ريبدتلل صاخلا لاجملا يف ةّنبلا عقي نأ نكمي ال امو «يمومعلا لاجملا طورشبو

 يف الإ [48] ءودبي ام ىلع ءدوجولل ةرئاد ّيأ يف زّيمتلا سفنب حجنن ملو ."'”يلزنملا
 اظبترم اًمئاد ناك يذلا) ةملكلا ىنعم مهفن ال انأدب اننأ ٌدح ىلإ «لمعلل يروثلا ريبغتلا

 دسجلا تاهّوشتب اطبترم يلاتلابو ءءانعلابو ءدهجلابو هب حمسُي ال داكي يذلا بعتلاب
 هاتعم نادقفب أدب دقو «(هببسو هلصأ نالّثمي ام طقف امه ةصاصخلاو رقفلا نإ ثيحب

 ةبسنلاب زواجتلل لباق ريغو اًيرورض هلعجت ةيساقلا ةرورضلا تناك اذإو .0انيلإ ةبسنلاب
 .هنم هرظتنن نأ نكمي ءيش رخآ لّثمي ناك ءزايتمالا ْنِإف «ةايحلا ميظنت ىلإ

 طاشن مسقُي ثيح ثيدحلا لمعلا طورش ىلع «لمعلا ميسقت» ةرابع قّيطأس «قحليس اميفو انه (1)
 يذلا «لمعلا ميسقتا ال ءاذج ةريغصو ةددعتم تايلمع يف «تاتثاون» ءاونأ ىلإ لّوسيو ءدحاو

 بجي هنأب ميلستلا تحت كلذك وه امب فّئصي نأ اذهل نكميو .ينهملا صيصختلا يف ىطعُي

 ««ةيفخ دي» اهعّزوت ماهم ةليسو هتاجاح يّبلت ءاّدحاو اًعوضوم هرابتعاب كردي نأ عمتجملا ىلع
 نيب لمعلا ميسقتل ةبيرغلا ةركفلا ىلإ ةبسنلاب ساياه35 مهساوسةت5 ءكلذك رمألاو .هدارفأ نيب

 يرشبلا عونلا ْنأِب ميلستلا ضرتفي اذهو .ةلاصأ رثكألا باتكلا ضعب هربتعي ام وهو «نيسنجلا
 رصعلا يف لمعتسا دق لالدتسالا سفنو .ءاسنلاو لاجرلا نيب اهقاشم تعّزو دق ةدحاو تاذ

 فلتخم ىنعمو ديكأتب (06«ههمدصنءانك 11. 22) (نوفونيزق لاثملا ليبس ىلع :رظنا) ميدقلا
 ةايحو «لزنملا يف ؛لخادلا يف درفلا اهيضقي ةايح نيب لصحي مهألا ميسقتلا َّنِإ .اًمامت
 ةركفو .لماك لكشب لجرلا اهقحتسي ةايح يه بسحف ةيناثلاو .ملاعلا يف ءجراخلا يف اهيضقي
 اًمامت ةيئاغ يهو «لمعلا ميسقت ةركفل يرورض فقوم يهو ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا
 هنأ ضرتفُيو «ءبسحف يلمعلا صاصتخالا فرع دق ناك ميدقلا رصعلا َّنأ ودبيو .لاحلا ةعيبطب
 لغش يذلا ءبهذلا مجانم يف لاغتشالا َنإف اذكهو .ةعيبطلا بهاوملاو صئاصخلاب قبسم
 :رظنا ..ةراهملاو ةوقلا بسحب عزو دق «لامعلا نم فالآ ةدع
 ل2. مفصل «1وج هنا ءأ ههاللتع لقصك 12 02ععع ةمعاعممع», لواسمقل 0ع مىز:ءدواموأع

 ممم ملع ءغ مه( ط مالم عتونعر ل01. آ11,8ظله. 1(]ةصانقتال-الآةءط 1955).

 ةيسنرفلاو «ممممو» ةينانويلاو كه56+ ةيزيلكنإلاو ةينيتاللا ««لمعللا ةيبوروألا تاملكلا لك (2)
 نإ .ةدالولا مالآل كلذك لمعتست يهو دهجلاو ملألا ينعت ؛«4ئطءأا» ةيناملألاو .«ونهثا»»
 «طمهمو»ر ء(اأام لمح تحت رثعتلا) «18طه26» ل يذلا يوغللا رذجللا سفن اهل «1وطه:»

 يف ةدوتاناتغ و ةيقيرغإلا ىف مع«هثه ؛رقفلا» ل يتلا ةيوغللا روذجلا سقن امهل .«ة:طءا»و

 .ميدقلا رصعلا يف لمعلا نع لئالقلا نيعفادملا نيب نم ةداع ربتعي يذلا دويزيه 0 .ةيناملألا

 ((طعم قمم ناسنإلل ةيذؤملا رورشلا لوأ ةباثمب فّقاشلا لمعلا» عمموم» ةلعتممعسأو نأ ىلإ بهذي

 . 2هنارتال/ا ومده يف .«8ههمو» «رسواه  غوزريه :رظنا ينانويلا لامعتساللو .226)

 لمهُملاو ديحولا ينعت يتلا «ةيناملألا هءؤهدو نم امهالك ناقتشم ؛8589و ةيناملألا خءط### نإ
 [اعادعع/ن ةاعع [اجمماوعنمعءاطع ؟هءعدطدعاط, 1951] : رظنا] هنع ىلختملا و

 اهطورر اهتاسلهنذم, معمدعهتانو, ةمجرتل لمعتسُت ةملكلا تناك ؛ىطسولا نورقلا يف ايناملأ يفو
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 هنومسي نامورلاو أدبملا هنوّمسي نوينانويلا ناك يذلا ءهسفن زايتمالا نإ
 ناك يذلا لاجملا وهو يمومعلا لاجملا ىلإ دنسي اًمئاد ناك دق [49].ةوقلا

 يمومعلا لاجملا يف ىّدؤي طاشن لكف .نيرخآلا نع زّيمتلاو «هيف عادبإلا ناكمإلاب
 ىضتقمب زايتمالا ّنأل صاخلا لاجملا يف هغولب نكمي ال زايتما غولب هناكمإب

 نإ .اًيمسر روضحلا اذه نوكي نأ بجيو ؛نيرخآلا روضحب اًمئاد بلاطي فيرعتلا
 ةلذتبملاو ةيرسألا ةناعإلا ديري الو ءهئارظن نم نّوكتي يذلا يمومعلا ديري ناسنإلا

 لعج يذلا هسفن يعامتجالا مكح ّنكل ."'”هنم ّلقأ مه نمل وأ هعم نيواستملل

 ريغ يذلاو ءرشبلا تازاجنإ نع الدب ةيناسنإلا تارّوطتب هون يذلاو ةركن ةوقلا
 زايتمالا نيب دجوي يذلا طباّرلا اًمامت حمي مل ءيمومعلا لاجملا نومضم اًمامت

 نكلو ءائلع اهزجنن يتلا لامعألا يف نيزاتمم انحبصأ دقل .يمومعلا ءادألاو

 امهاصقأ نأ ذنم اهصئاصخخ نم ريثكلا تدقف دق مالكلا ىلعو لعفلا ىلع انتردق

 .ةرثكلا هذه ةماع ةفصب انظحال دقل .صاخلاو يميمحلا ةرئاد يف يعامتجالا قاثبنا

 وأ «ةماع ةفصب يوناسنإلا انرّوطتو ةينقتلا انتاردق نيب اًموعزم اًئوافت مهّنن ام ةداعو

 فرعت ال يتلا ةيعامتجالا مولعلاو ءاهبقارتو ةعيبطلا ريغت يتلا «ةيئايزيفلا مولعلا نيب
 يهو لالدتسالل ىرخأ تاطلاغم نع اًمامت لزعمبو .هبقارتو عمتجملا رّيغت فيك دعب

 دقنلا اذهف ءاهراركت ىلإ جاتحن ال اننإ ثيحب تارم ةدع تظحول دق تناك يتلا

 ال  مهكولس فنص هيّمسن ام  ةيرشبلا تانئاكلا ةيسفن يف اًنكمم اًرييغت طقف ٌصخي

 بايغ مهي ال هلجأ نم يذلا «يسفنلا ليوأتلا اذهو .هيف نوشيعي يذلا ملاعلل اًرييغت

 اًلباق ودبي ءملاعلا نم سوسحم رخآ عقاو ّلك مهي امم رثكأ ٌماع لاجم روضح وأ

 اًقئال اًلاجم ملاعلا هطعي مل اذإ زّيمتم هنأ معزي نأ طاشن ّيأل نكمي ال هنأ امب ٌكشلل
 ةنّوكملا رصانعلا ضّوعت نأ اهناكمإب ةردقلا الو ةيرقبعلا الو ةيبرتلا الف .لعفلل

 .ٌقحب يرشبلا زايتمالا ءاضف هنم لعجت يتلا يمومعلا لاجملل

 205سوزأقهكر هتهلطنسم (دعع [ل ؟؟ههغمطعأ ]نوم 4ءااوعاطوو 05 0عاباكعادعم 1”حونعومص انهتت انكر

 1015ةعراهأتمم, 8ظععمر, 1946).

 هزايتما فصن ناسنإلا نم فطتخي سوز َّنأ ربتعت يتلاو ءرثكأ ةرتاوتملا سوريموه ةركف نإ (1)
 سوياموأ ناسل ىلع تعضو دق :(* 11. 320 8 اسيدوألا) ةيدوبعلا موي هكردي امدنع (همعاع)
 .اًيقالخأ اًمكح الو اًدقن ال «ةيعوضوم ةظحالم ةباثمب ربتعت يهو ءدبع هسفن وهو ظصدعطك
 .رهظي نأ زايتمالل نكمي ثيح «يمومعلا لاجملا يف لوبقلا دّقف هنأل زايتمالا دبعلا دقف دقل
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 كرتشملا :ٌيمومعلا لاجملا

 اتسيل امهنكل ضعبلا امهضعبب نيطبارتم نيترهاظ «ٌماعلا» ظفل ينعي
 هاري نأ نكمي يمومعلا لاجملا يف رهظي ام ّلك ّنأ اًَلوأ ينعي وهف :نيتيهامتم

 نِإف انيلإ ةبسنلابو .راهشإلا نم ردق ربكأب عّتمتي وهو هوعمسيو عيمجلا

 نم عمسُيو ىري املثم اًمامت نيرخآلا لبق نم عمسُيو ىرُي يذلا ءيشلا  رهاظلا
 ربكأ ىتحو «عمّسلاو رصبلا هيطعي يذلا عقاولاب ةئراقمو .عقاولا لثمي «- انلبق

 اهنإف  نساوحلا عتمو ؛ركفلا راكفأو ءبلقلا تالاعفنا  «ةيميمحلا ةايحلا تاوق

 لاجملا نم تعزتنا دقو ءلّوحت مل ام «لالّظلا هبوشت حضاو ريغ اًدوجو شيعت
 نإ ."'يمومع رهظمل هئّيهي رهظم يف تناك ول امك «ةيدرفلا نم تعزتناو «ٌصاخلا
 براجتلل ينفلا لقنلا يفو صصقلا ةياور يف عقي ةداع تارييغت نم لصحي ام رثكأ
 ةرم لك يفف ؛ةرورضلاب نفلا ىلإ ةدوعلا بّلطتي ال ليمجتلا اذه نكلو .ةيدرفلا

 يف وأ ءٌصاخلا لاجملا يف اهتبرجت يف عقت نأ نكمي ءايشأ نع اهيف ثّدحتن

 اهيف قّقحت نأ نكمي ةرئاد اهلخدن :يأ جراخلا ىلإ اهذخأن اننإف ءطقف ةيميمحلا

 نإ .لبق نم اهل نوكت نأ ناكمإلاب نكي مل ام اهتوق هيف نوكت عقاولا نم اًتون
 ةيعقاو انل دّكَوي يذلا وه عمسن ام نوعمسيو ىرن ام نوري نيذلا نيرخآلا روضح

 فرعُت مل املثم ءاّمامت ةروطتم ةصاخ ةايح ةيميمح نوكت اميفو ءانتيعقاوو ملاعلا

 ةيميمحلا هذه ْنِإف ءيمومعلا لاجملا رقهقتو ثيدحلا رصعلا قاغبنا لبق ةّنبلا
 هذهو ,ءفطاوعلاو ةصاخلا تالاعفنالا ةيعون لك ميظع لكشبو اًمئاد يّوقتس
 .رشبلاو ملاعلا ةيعقاو ديكأت باسح ىلع اًمئاد نوكتس ةيوقتلل ةقيرطلا

 لك وحم ةجرد ىلإ ىوقألا ءفرعن يتلا ىوقألا ةفطاعلا َنِإف عقاولا يفو
 «ةيصوصخ رثكألا هسفن تقولا يف يه ءريبكلا يدسجلا ملألا ةبرجت :يأ ءءيش

 نوكن يتلا ةديحولا ةبرجتلا امبر يهو .اهلوح لصاوتلا ىلع ةردق [51] لقألاو

 | نؤقري بع حمالم مسرن نم نركي يذلا ب 1 ! نؤقري ال املاط ...ام دبع حمالم مسرن نأ) اًلاحم هلجأ نم نركي ىذلا ببسلا كلذك هنإ (1)
 «اًصاخشأ مهنم رثكأ نيرباع درجم نوقبي مهتإ «ةهاجولا ىلإو رّرحتلا

 (8ديرعمو, كاهن عمو ذم طع 1؟مرسقم ظسمأمعر م. 156)
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 ةبرجتلا اهنإو كلذ نم رثكأ لب ءاّيمومع اًرهظم اهئاطعإل اهليوحت ىلع نيرداق ريغ
 ةقيرطبو عرسأ ةقيرطب ىسنُي ءيش ال نأ ةجرد ىلإ عقاولل انرّوصت نم انعنمت يتلا
 حبصي يتلا «ةيرذجلا ةيتاذلا نيب طبار رسجل دوجو ال هنأ ودبيو .ملألا نم لهسأ

 تارابع يف ملألا ّنإَو ."”ةايحلل يجراخلا ملاعلا نيبو ءفورعم ريغ ءرملا اهيف

 007 نيبو «رشبلا نيب ةنونيك» اهرابتعاب ةايحلا نيب ةبرجتل ٌّدح ٌّقحب وه «ىرخأ
 نأ نكمي ال هنأ ٌدح ىلإ رشبلا ملاعو ءايشألا ملاع نع ديعب دجو «يتاذ دج هنإ

 .!ةتبلا رهظم يأ ْذخَتي

 ىلإ عضخي يلاتلابو ءرهظملا ىلإ اًمامت عضخي عقاولل انرّوصت ْنأ امبو
 ةايحلا تاملظ نم صلختتو رهظت نأ ءايشألل نكمي ثيح يمومع لاجم دوجو

 ساكعنا وه ةيميمحلا انتايحو ةصاخلا انتايح ريني يذلا هسفن بورغلا ّنِإف «ةيفخلا
 نأ عيطتست ال يتلا ءايشألا نم ريثك كانه نأ ريغ .يمومعلا لاجملل عطاس رونل
 ال «كانهو ؛يمومعلا حرسملا ىلع نيرخآلل تباثلا روضحلل ةداحلا ةرانإلا لّمحتت

 ىقبت ام امأ ءعمسي نأو ىرُي نأ ٌقحتسي هرابتعاب هب فرتعُي ام ىلإ حمسن نأ نكمي
 ءةصاخلا نوؤشلا نأ ينعي ال اذه نأ ديكألاو .ةيلآ ةفصبو اًصاخ اًنأش حبصي هنإف

 ءايشأ كانه نأ ىرنس اننإف «ءكلذ نم سكعلا ىلع لب «ةيمهأ نود نم ةماع ةفصبو
 000007 .ٌصاخلا لاجملا يف الإ اهدوجو ىلع ظفاحت ال ةمهم دج
 ال .عيمجلل فشكُي نأ دّرجمب ئفطني وأ تومي «ةقادصلا فالخ ىلعو يذلا

 دجوي يذلا ٌّبحلا وه /هنع مّلكتن ال [52]يذلا بحلا نإ .كّبح نع مّلكتت

 شارف ىلع وهو «80116 هكلير اهبتك ملألا لوح بسحف ضعبلا اهفرعي ةديصق انه لمعتسأ (1)
 «؟ مصمم كلن, كان !ءاجاع؟, : يه اهل ناونع ال يتلا ةديصقلا اذهل ىلوألا رطسألا نإ :توملا

 للعم 1عط ةمعئلءعممع, /طعال1 هد عع دعطسصعتمم اص 1عاطا1 عطعم (0عبعط».

 «اظتم زعط ع5 دمعطب, لعع له نمط عقصتلا عطل طععسما تتسم عءابصععم ؟عاد5 اعط :يلي امك متخي يو

 متعاطأ طعععام. / 0 اعطعمت ]دءهدتكدعموعام/ آلم اعطتم آمطع. !لنعصفمل, لعع مدتعط اطعدصأ».

 .43و 15 نيترقفلا ءةيسحلا ةعزنلاو ةذللا بهذم عاونأ لكب هتلصو ملألا ةيتاذ لوح :رظنا (2)
 كلانه «ملألا فالخ ىلع نكلو «ءافتخا «ةيادبلا يف وه توملا ْنِإف ءئحلا ىلإ ةيسنلابو
 ظحال دقل .ةخوخيشلا يف اذهو ءءايحألا نيب هيف رهظي توملا| نأ ول امك توملل دحاو رهظم
 (ةطنكعمبءأوع5 «؟رهظملا نم اًيجيردت يفتخيا نموه اًحخيش ريصي نم ّنأ ةرم هتوغ

 اذه راسم رهظم لثم اًمامت ةظحالملا هذه ةقيقح نإ ؛ تسمم ءاعامعاعم هانك عع 1كمدعطعتساسلع)

 «تنربمار  رابكلا نيملعملل ةخوخيشلل ةيتاذلا موسرلا يف ف قحب ةسوملم حبصت د ؛ءافتخالا

 .هيلع نميهتو يفتخي يذلا دسجلا رينت نينيعلا ظن هدمب اهيف وح لا لا را
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 اًذاشو اًيذاك نوكي نأ اّلِإ نكمي ال هنإف ملاعلا نع بيرغ بحلا َّنألو .«شيعيو
 .هصالخ وأ ملاعلا رييغت لثم ةيسايس تاياغل لغتسُي امنيح

 ةداعلل قراخ دج رحس اًنايحأ هل ةيمهأ نود يمومعلا لاجملا هربتعي امو

 ةقيرط هرابتعاب هاتبتي نأ هلمكأب بعشل نكمي ثيحب راشتنالل لباقو ٍدْعم دج وهو
 ثيدحلا رحسلا نإ .يساسأ لكشب ُصاخلا هعباط رّوحي نأ نود «شيعلا يف

 نسلألا بلغأ ىف عيرتقعلا نرقلا ةيادب رعش هحدم يذلا ةريغصلا ءايشألل

 رقهفت دين ةريصلا ةداعسلا يف اسنرف يف يكيسالكلا هميدقت دجو دق «ةيبوروألا
 اوحبصأ دق نييسنرفلا ْنإف دجملاب فصتي ميدقلا يف ناك يذلا يمومعلا مهلاجم

 تاردجلا نيب ««ةريغصلا ءايشألا» طسو ةداعسلا قيقحت ةيفيك ةفرعم ّْنف يف نيمّلعم

 ءظقلاو بلكلاو ءريثولا يسركلاو ةلواطلاو «ريرّسلاو ةنازخلا نيبو «ةعبرألا
 ارهظي نأ امهنكمي اًمطلو اًمامتها كلذ لك ىلع نورشني مهو راهزألا ءاعوو

 هيف تفكي مل ملاع طسو «ملاعلا يف اًّدج يناسنإلا نم ىقبي ام ّلك امهرابتعاب
 راهدزالا اذه نإ .مويلا اذه ءايشأ عنصل ةحرابلا ءايشأ لتق نع عيرسلا عينصتلا

 ىلع لب اًيمومع اًلاجم جتني ملءهلمكأب بعشل ءلاقي نأ نكمي امك رحسلا اذهو
 َنأو ءاّبيرقت لماكلاب فذح دق يمومعلا لاجملا ْنأ .طقف ينعي .ءكلذ سكع
 ال هنإف ءاّريبك يمومعلا لاجملا ناك اذإ هنأل رحسلل ناكملا تكرت دق ةمظعلا

 .تاعبت نود وه ام لبقت ىلع هتردق مدع ببسب كلذو اًرحاس نوكي نأ نكمي

 زّيمتي ءانعم كرتشم وه امب هسفن ملاعلا َّنأ ينعت «يمومعلا» ةملك َنِإف ءاّيناثو
 وأ ضرألل اًيهامم سيل ملاعلا اذه نأ ريغ «ةيدرف ةفصب هيف اهكلتمن يتلا ةناكملا نع

 تاجاتنإلاب طبترم هنإ .ةايحلل اًماع اًطرشو رشبلا ةكرحل راطإ يه امب «ةعيبطلل
 نيب دجوت يتلا تاقالعلاب طبترم هنإف لثملابو «ناسنإلا دي اهتعنص ءايشأب «ةيرشبلا
 اًملاع نأ اًساسأ ينعي ملاعلا يف اًمم شيعن نأ .ناسنإلا هعنص امو ملاعلا اذه ناككس
 ؛اهلوح نوسلجي نم نيب ةلواط دجوت املثم ؛هيف نوكرتشي نم نيب دجوي ءايشألا نم

 .هسفن تقولا يف مهقّرفيو رشبلا طبري «نينثا نيب كرتشم وه ام لك لثم ملاعلا ْنِإ

 كلذك انعنمي هنكلو انعمجي .كرتشملا ملاعلا وه امب يمومعلا لاجملا نإ
 «ةرفولا عمتجم لّمحت لعجي ام نإ .لاقُي املثم ءرخآلا ىلع اندحأ طوقسلا نم
 ةلأسم ىلإ كلذ دوعي لب [53] سانلا ددع ءّلقألا ىلع ءساسألاب سيل اًدج اًبحص
 مهنيب طبرلا ىلعو ءاّعم مهعمج ىلع هتردق دقف دق مهنيب دجوي يذلا ملاعلا نأ
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 نوكي ثيح .؛تايناحور ةصح هبشت ةيعضولا هذه ةبارغ ْنِإ .مهنيب لصفلا ىلعو
 لمع لالخ نم ؛ةأجف مهنكميس ةلواط لوح اًعم نيعمتجم سانلا نم ددع
 امهدحأ ناسلجي نيصخش ْنِإ ثيحب «مهنيب نم يفتخت مهتلواط اوري نأ ءيرجس
 امهدحأ نيطيترم ادوعي مل امهنكلو ءامهضعب نع نيلصفنم ادوعي مل رخآلا ةلابق

 .كلذك سوملم ءيش يأب رخآلاب

 نم ةعومجم ىلع ظافحلل هلّيخت عقو دحاو أدبم نم ءاّيخيرات فرعنل اننإو
 اودوعي مل مهنأب نورعشيو كرتشملا ملاعلاب مهمامتها اوعاضأ دقو ءاّعم سانلا

 ةيحيسملا ةفسلفلل ةريبكلا ةيسايسلا ةمهملا تناك دقل .هتطساوب نيلصفنم الو نيطبترم

 ضّرعيل ةيافكلا هيف امب اًيوق نوكي رشبلا نيب طبار ىلع روثعلا يف لثمتت ىلوألا
 لب بسحف «ةيحيسملا ةّوخألا» ال سيسأت سونيطسغوأ سيّدقلا حرتقا دقلو «ملاعلا

 يف هداعتبا ّنأ مغرو ناسحإلا اذه نكلو .ناسحإلا لوح ةيناسنإلا تاقالعلا لك

 اًدج حضاو لكشب اهنع زيمتي هنإف ٌبحلل ةماعلا ةيرشبلا ةبرجتلا حوضوب قباطي ملاعلا
 ام مهنيب اميف نوكلمي نيقراّسلا ىتحف» :رشبلا نيب عقي «ملاعلا لثم ؛اًئيش هرابتعاب
 دق عقاولا يف وه يحيسملا يسايسلا أدبملل ئجافملا لاثملا اذهو ."'”اناسحإ هنوّمسي
 لاجم سيسأت ىلع رداق ريغ هرابتعابو «سانلا نيب ناسحإلا طبار ّنأل هرايتخا نسحأ

 يمتنت ال يتلا ةكلمملل يسيئرلا يحيسملا أدبملل اًمامت قباطم هنإف ءهب صاخ يمومع

 «ملاعلا ىلإ ملاعلا ضفرت ةعومجم لاخدإ عئار لكشب قفاويو «ملاعلا اذه ىلإ
 هسفن ملاعلا نأ مهفُي نأ ةطيرش ؛نيمرجملا نم ةعومجم وأ نيسيّدقلا نم ةعومجم

 َّنِإ .””«ملاعلا مودي ام ردقب» راعشلا اذه تحت الإ هب ردابي ال طاشن ّلك َنأو نادُم

 يف دعب هديدحت مقو دق ةيحيسملا ةعومجملل يمومعلا ريغو «يسايسلا ريغ عباطلا
 ضعبلا مهضعبب هؤاضعأ طبارتي اًدسج ةعومجملا هذه نوكت نأ يغبتيو دسجلا موهفم

 تاقالعلا ىلع [54] ةكرتشملا ةايحلا ةّيْنُب تَّدُق دقلو .©”ةلئاعلا سفن يف ةوخإ لثم
 ةداضم ىتحو ةيسايس ريغ اهنأب ةفورعم تناك تاقالعلا هذه ّنأل ةلئاعلا دارفأ نيب

 هدو 1؟هبسكس [ةلدست طقعسسم 7. 5. (1)

 .(1.4. 181. 2 روكذملا عجرملا :رظنا) ينيوكألا ساموت ةفسلف ضارتفا لازي ام عبطلاب اذهو (2)

 ةلالد اهل نكلو ءةيحيسملا قبست يتلا ةينيتاللا يف ةيراج «(00ماتو :©أ مانطافعهع» ةرابع نإ (3)

 ةومهت23 ةقباطملا ةينانويلا ةرابعلاو .ىطعُم اًيسايس اَلاجم دوم مانهائعق نوئطقي نيذلا ناكسلا

 لمعتسُي زاجملا ّنأ ودبيو .يسايس ىنعم يف ةيحيسملا قبست يتلا ةينانويلا يف اًدبأ ةلّمعتسم ريغ
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 نم هّنإ نذإ ؛ام ةلئاع دارفأ نيب يمومع لاجم يسرأ نأ لصحي ملو .ةسايسلل
 رخآ نوناق اهل نكي مل اذإ نييحيسملل ةكرتشملا ةايحلا نم يّمني ال نأ لمتحملا
 ةمظنألا دعاوقو خيراتلا انملعي املثم «ةلاحلا هذه يف ىتحو .ناسحإلا أدبم ريغ

 ةليسو هرابتعاب ناسحإلا أدبم بيرجت اهيف عقو يتلا ةديحولا تاعومجملا  ةيسنكلا
 ةرورض» ببسب اهدامتعاب ةردابملا تعقو يتلا ةطشنألا ةدهاشم رطخ نإف  ةيسايس

 ةرولبل نيرخآلا روضحب اهقيقحت عقو دق هنأل ءاهندل نم ةأيهم ''”«ةيلاحلا ةايحلا

 امب اًريبك ناك دقف اهتاذ ةمظنألا لخاد يمومع لاجم نم ؛ملاعلا داضي امم عون

 زّيمتلا رظح وه انيلإ ةبسنلاب ةيمهأ رثكألاو «ةيفاضإ دعاوق ىلإ ءوجلل ةيافكلا هيف
 , 20 هنع جتني يذلا ءايربكلاو

 ةركف لوبق ةلاح يف الإ انكمم سيل ةيسايس ةرهاظ وه امب ملاعلا ضفر نإ
 ضفر أدبي نأ اًيمتح نوكي داكي هنإف «ةيضرفلا هذه يف نكلو «مودي نل ملاعلا ْنأ
 دعب لصح ام اذهو .يسايسلا دهشملا ىلع ةنميهلا يف ءرخآب وأ لكشب «ملاعلا

 ةقيرطبو. ىرخأ بابسأل لصح دق كلذ نأ مغرو «ةينامورلا ةيروطاربمإلا طوقس
 .هذه انمايأ يف لصحي ام وه كلذ نأ ودبيو «ةسئاب لاكشأب ىتح امبرو «ةفلتخم

 نكمي يذلا ديحولا جاتنتسالا ةتبلا سيل ملاعلا اذه ءايشأ نع نييحيسملا عاطقنا نإ

 يه «ةيناف دايأ جاتنإ نم يه ةيرشبلا ةعانصلا نأ ربتعت يتلا ةعانقلا نم هجتنتسن نأ

 لئاوألا نييحيسملا باّتكلا لك ىدل راج وهو ظهانآ (1 هم5. 27-12:12) لوب ىدل ةرم لرأل

 مصطءمونانك 2ع هلقعاتو وأ 1ءىاتلتقم فطهامعءانعك 39 :نايليترات لاثملا ليبس ىلع :رظنا)

 مدهتسلتكعمحمت اتت. 3. 17)

 ّنأب ؛عامجإلاب تمّلس يتلا ةيطسورقلا ةيسايسلا ةيرظنلا ىلإ ةبسنلاب ىربك ةيمهأ اذ حبصأ دقلو
 نكلو ء[31. 1.81. 1 روكذم عجرم ؛ينيوكألا ساموت] 410351 1121122 2018105 اوناك رشبلا لك

 لجأ نم ةرورضلاب نوواستم اًعيمج مهو ءءاضعألا ةاواسم ىلع نولوألا باّتكلا دّدش امنيب

 ىلع هءاضعألاو سأرلا نيب فالتخالا ىلع زكر دق دعب اميف ديكأتلا ّنإف .لكك مسجلا هافر

 :رظنا ىطسولا نورقللو) .ةعاطلا وهو ءاضعألا بجاو ىلعو ؛مكحلا وهو سأرلا بجاو

 :تسورك نامراه ناوطنا
 قمماممل- طعتصممم نطعمانكأ, (1طغع هم2مم0:216 1063 ذه اطع 15110016 قععد», 12916 01

 طوانفءىرا/نأ. 7/7111 1947).

 11. 2. 179. 2 روكذم عجرم «ينيوكألا ساموت (1)
 اذإ :(187ص ءروكذم عجرم) ءروسافول يف سوتكدينيب سيدقلا ةدعاقل 57 لاقملا ؛رظنا (2)

 .هنع ىلختي نأ هيلعف هلمعب اًروخف ام لق حبصأ
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 [55]ةعتم فّنكي نأ نكمي اذه ّنإف ءكلذ سكع ىلعو .اهيجتنم لثم اًمامت ةيناف

 اًروصتم اهيف ملاعلا نوكي ال يتلا لاصتالا لاكشأ لك .اهكالهتساو ملاعلا ءايشأ

 نوكت يمومع لاجم دوجو ْنِإ .عيمجلل اًكرتشم اًريخو اًرومعم هرابتعاب ساسألاب
 مهضعب مهطبرتو رشبلا عمجت ءايشأ ةعومجم ىلإ ملاعلا ليوحت يف ةلّثمتم هتجيتن
 نأ ملاعلا ىلع يغبني ناك اذإو .ةموميدلاب طبتري يذلا هدحو وه ءضعب ىلإ

 هدادعإ الو رشبلا نم دحاو ليج ةدئافل هدييشت اننكمي ال هنإف اًماع ءاضف نّمضتي

 .نينافلا رشبلا ةايح ىدم زواجتي نأ يغبني لب «بسحف شيعلل

 ال هنإف نكمم يضرأ دولخ غولب نم مهنّكمي يذلا زواجتلا اذه بايغ يفو

 ءاّنكمم اًيمومع اًلاجم الو اًكرتشم اًملاع الو ءقّيضلا ىنعملاب ةسايس كانه نوكي
 سفنلا صالخ  ةيحيسملا هروصتت امك كرتشملا ريخلا فالخ ىلعو هنأل كلذ
 وه كرتشملا ملاعلا َنإف  عيمجلل اًكرتشم اًمامتها ناك ول امك «درفلا ىلإ ةبسنلاب

 يضاملا يف انتايح ةدم زواجتي هنإ .تومن ىتم انفلخ هكرتن امو دلون ىتم هلخدن ام

 ام هنإ .هيف انتايح ةلحر دعب ىيخيسو انئيجم لبق اًدوجوم ناك دقل ؛اًعم لبقتسملاو

 نيذلا كئلوأ عم كرتشم كلذك لب ءانعم نوشيعي نم عم طقف ال اننيب اكرتشم نوكي

 كرتشملا ملاعلا اذه لثم نأ ريغ .اندعب نوتأيس نيذلا كئلوأ عمو انلبق انه اوناك

 يف رهظي ام ردقب طقف كلذو ءاهباهذو لايجألا ءيجم مغر ىقبي نأ هنكمي

 ةليط ءيضي نأو علتبي نأ هنكمي يذلا وه يمومعلا لاجملا راهشإ ْنِإ .يمومعلا
 رشبلا لخد دقل .يعيبطلا نمزلا فلت نم هذاقنإ اودشني نأ رشبلل نكمي ام نورقلا

 نوديري اوناك مهنأل كلذو  نآلا دعب سيل نكل - انلبق نورق ةليط يمومعلا لاجملا
 رثكأ نوكيل .نيرخآ عم هيف نوكرتشي اوناك اًئيش وأ مهب ٌصاخ وه امم اًئيش
 يف طقف لثمتت نكت مل ةيدوبعلا ةنحم َنِإف ةّمث نمو» «ةيضرألا مهتايح نم ةمادتسا

 رشبلا ءالؤه نم ةيشخلا يف كلذك لب ءةدهاشم نوكت نأ نمو ةيرحلا نم اهنامرح

 اًرثأ نوكرتي ال ثيحب اوّرمي نأ مهيلع يغبني مهضومغ ببسبف «مهسفنأ نيضماغلا

 لاجملا نادقف ىلع حضوأ ليلدل «ٌكش نود ءدوجو الو ."”(مهدوجو ىلع الاد

 سرادملا ىف ديبعلا لوبق لوح رينم شاقن يف 8370/ (كاوج رون ذم طع 8هدسمس 1ظسممأعع, م. 168) (1)

 نإف ...قار نفد ىلع لوصحلا نم نّيتلاو ةايحلا يف ةبّيط ةقفر» ىلإ ةفاضإ رفو يذلاو «ةينامورلا

 .«نزحلاب ةبوشم َةَّذل دجي دبعلا ناك ةياهنلا هذه يفو ءربق دهاش ةطساوب ةريخألا ةرهشلا
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 ليصألا قلقلل اًمات نوكي داكي يذلا نادقفلا نم رثكأ ثيدحلا رصعلا يف «يمومعلا

 يقيزيفاتيملا مامتهالل نمازتملا نادقفلا ةطساوب ام اًعون تغط ةراسخ ءدولخلاب

 نأ بجي هنإف :«ةيلّمأتلا ةايحلا»و [56]ةفسالفلا كامهنا وه يناثلا ّنألو .دولخلاب

 بلطل يلاحلا بيترتلا هدّكؤي لوألا نادقفلا نكلو .ةيلاحلا انتارابتعا جراخ ىقبي

 يف «لوبقم ريغ هنإف «ةثيدحلا فورظلا يفو .ءايربكلل ةّصاخلا ةليذرلا عم دولخلا

 ىلع اًبيرقت نوكي دولخ وهو «يضرأ دولخ ىلإ ةيدجب ام صخش حمطي نأ ؛عقاولا
 .اًنبع اَّلِإ هيف ىرن ال امئيح قح

 بجي الف ؛ةيرشبلا نوؤشلا ربتعن نحنو» :وطسرأل ريهشلا عطقملا نإ
 «ةينافلا ٍءايشألا يف ٍناف وُه ام َربَتْعَن ْنأ ُبجي الو ءوه امك ناسنإلا ربتعن .. .نأ

 دجوي عطقملا اذه .ةديلختلا ةيناكمإ كلمت ام ردقب - بسحف  اهيف ٌركفت ْنأ بجي
 ىلإ ةبسنلاب تناك ةنيدملا نأل ."”ةيسايسلا هتاباتك يف نوكي نأ يغبني امك
 ائامض ءيش لك لبق ء«نامورلا ىلإ ةبسنلاب يسايسلا نأشلا ناك امك «نيينانويلا

 ماودل صصخملاو ثبعلا اذه دض يمحملا ءاضفلاو «ةيدرفلا ةايحلا ثبع دض
 .نينافلا دولخل نكي مل اذإ «نينافلا

 قّمح نأ دعب .«يمومعلا لاجملاب قلعتي اميف ثيدحلا رصعلا هيف رّكف ام نإ
 :ىرامي ال تلف ركذ امنيح «ثيمس مدآ هنع رّبع دق .ءدوهشملا هفاثبنا عمتجملا

 نوكي نيذلا «بدألا لاجر ةداع نومسي رشبل راهدزالا لْيلق قرعلا اذه نأ»
 ءزج ...مهتاقحتسم نم ءزجل اًمئاد اًلكشم .مهيلا ةبسنلاب «يمومعلا باجعإلا»

 رعشلا يفو «نوناقلا ةنهم يف امبر كلذك ربكأ ءزجو ءبطلا ةنهم يف مهم
 يمومعلا باجعإلا نأ انه حضاولا نمل هنإو .”«اًبيرقت لكلا لّثمي هنإف .ةفسلفلاو
 نأ امك .رخآلا امهدحأ ضّرعي نأ نكميو «ةعيبطلا سفن نم امه اًدقن رجألا عفدو
 ةيعضولاو ؛كالهتساللو ءلامعتسالل ءىش ؛كلذك وه .ءىمومعلا باجعإلا

 :ىرخأ ةجاح لكألا يبلي املثم ةجاح ىبلت :نآلا لوقن نأ 0 املثم .«ةديجلا

 عوجلا كلهتسي املثم يدرفلا ءايربكلا هكلهتسي ام وه يمومعلا باجعإلا نإ
 يف عقاولل ةيوازلا رجح نوكي ال هذه رظنلا ةهجو نم هنأ حضاولا نمل هنإو .ءاذغلا

 .1177631 «سوخاموقين قالخأ (1)

 . 04 89و رمهص'و هل لوألا ءزجلا نم 120 و 95 ص .10 لصفلا 1 باتكلا «ممألا ةورث 22(
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 درفلا ريغل نكمي ال تاجاح لاجعتسا ةجرد يف لب «نيرخآلل يمومعلا روضحلا
 اهل لكألا ىلإ ةجاحلا نأ امبو .اهمدع وأ اهدوجو ىلع دهشي نأ اهيناعي يذلا

 نأ كلذك حضاولا نم هنإف «يويحلا راسملا يف هيلع ليلدتلل لباق يعقاو ساسأ
 هنع ثدحتي يذلا تيصلا نم ةيعقاو رثكأ يه شطعلل وأ عوجلل ّقحب ةيتاذلا مالآلا

 هذه تناك اذإ ىتح نكلو .ماعلا باجعإلا ىلإ ةجاحلا صخي اميف [57] زبوه
 اهتيضرع نإف .فطاعتلا وه قراخ لعاف لعفب رخآلا اهيف كرتشي ام يه مالآلا

 .كرتشم ملاعل ةمادتسالاو ةبالصلا ةجرد سفن يف ءيش يأ سيسأت نم اهعنمتس
 ملاعلا يف ةفسلفلاو رعشلا ٌصخي اميف ةّرملاب باجعإلا صقن وه ٌمهملا سيلف

 .نمزلا ميطحت دض عارصلل ةتبلا اًعفن يدجي ال باجعإلا اذه نوك لب «ثيدحلا

 نم سكعلا ىلع وه ءربكأ ةّيمك يف موي لك هكالهتسا عقي يذلا باجعإلا اذه نإ
 نيب اميف ةيثيع ةلأسم وهو .يلاملا ضيوعتلا نأ ةجرد ىلإ يضرع ّدج وهف كلذ
 .ةيعقاو رثكأو ةيعوضوم رثكأ حبصت ءاًعيمج ءايشألا

 ؛لاملا وه اهساسأ نوكي يتلا «ةيعوضوملا» هذه نع ةزيمتم اهرابتعابو
 موقت يمومعلا لاجملا ةيعقاو ّنإف .تاجاحلا ّلك ةيبلتل كرتشملا مساقلا وه يذلا
 هتاذ ملاعلا اهيف رهظي يتلا رهاظملاو تاروظنملا ديدعل نمازتملا ءروضحلا ىلع

 نأ مغرو هنأل .عرتخُي نأ كرتشم مساق وأ سايق ّيأل نكمي ال اهلجأ نم يتلاو
 نكامأ مهل هيف نيرضاحلا نإف «عيمجلل كرتشملا ءاقّللا ناكم وه كرتشملا ملاعلا
 ناكم قفاوتي امم رثكأ رخآلا ناكم قفاوي ال نأ نكمي مهدحأ ناكمو «ةفلتخم

 نم اًقالطنا هانعم ىلع لصحي رمأ انوعمسي نأو نورخآلا اناري نأف .نيفلتخم نيئيش
 ىنعم وه اذه .نيرخآلا عقوم نع فلتخملا هعقوم نم عمسيو ىري صخش ّلك نأ
 نأ ءافتكا رثكألاو ءارث ةيرسأ ةايح رثكأل ىتح نكمي اهب ةنراقمو «ةيمومعلا ةايحلا
 رهاظملا عم هلتحي يذلا عقوملا يف ام صخشل رثاكتلاو لصاوتلا حنمت
 لصاوتت نأ صاخلا لاجملا ةيتاذل نكميو .عقومتلا اذه اهلمشي يتلا تاروظنملاو

 يف اهنزوب رعشن اننأ دح ىلإ ةيوق حبصت نأ ىتح اهنكميو ةرسألا يف رئاكتت نأو
 يذلا عقاولا ضّرعت نأ اهنكمي ال «ملاعلا» ةرسألا هذه ّنأ ريغ ؛يمومعلا لاجملا

 امدنعو .اًدبأ نيدهاشملا ةرثكل ديرف عوضوم اهمّدقي يتلا رهاظملا لصاح نع جتني
 ءمهتيهام نم اورّيغي نأ نود ةعونتم رهاظم نم ءايشألا رشبلا نم ريبك ددع ىري

 عونتلا يف ةيهاملا نوري مهنأ نوملعي مهلوح نودجوي نيذلا نيدهاشملا ْنِإف
 .يقيقحو ديكأ وه امب ملاعلا عقاو رهظي طقف اهنيح ؛لماكلا
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 اهنونّوكي نيذلا رشبلا لكل «ةكرتشملا ةعيبطلا» تسيل «كرتشم ملاع طورش يف

 مغر ءيشلا سفنب اًمئاد عيمجلا مامتها ىرحألاب لب «عقاولا ةيادب نمضت يتلا يه
 زيمن دعن مل اذإو .اهنع جتنت يتلا تاروظنملا عونتو عقوملا ديدحت [58] تافالتخا

 ةعيبط ّدض ةظفاحم ةعزنل دوجو الو «ةكرتشم ةعيبطل دوجو ال هنإف ءيشلا ةيهام

 ام ةداع يذلا «كرتشملا ملاعلا ميطحت عنمت نأ نكمي ثيحب يريهامجلا عمتجملا

 نأ نكمي ام اذهو .ةيرشبلا ةيبلغأ ىلإ اهسفن مدقت يتلا ةديدع رهاظم ميطحت هقبسي

 وه املثم رخآلا عم قافتالا دحأ عيطتسي ال نيح «ّيرذج لزع فورظ يف لصحب
 عمتجملا يف اذه لصحي نأ نكمي نكلو «نايغطلا تالاح يف اًمئاد لاحلا

 امك ةأجفو اًعيمج نوكلسي رشبلا ىرن ثيح ءدوشحلا ايريتسه تالاح وأ يريهامجلا
 .لصاوتيو رثاكتي هراج روظنم درف لك لعجي ثيحب «ءةريبك ةرسأ نم اًدارفأ اوناك ول

 نأ نم نوعونمم مهنأ ىنعمب «ةلماك ةفصب نيّصاخ نوحبصي رشبلا نإف «نيتلاحلا يفو
 مهنإ .مهعمسيو رخآلا مهاري نأ نم نوعونمم مهنأ امك ؛هوعمسي نأو رخآلا اوري

 ىتم ةيدرف نوكت نأ نع فقوتت ال يتلا ,ةصاخلا ةيدرفلا مهتبرجت ةيتاذ وسيبح اًعيمج

 روظنم نم الإ هارن ال امنيح يهتني كرتشملا ملاعلا نإ .ةدودحم ال ةيفيكب اهانررك

 .دحاو روظنم تحت الإ رهظيل ٌقحلا كلمي ال امنيح ءرخآ

8 
 ةيكلملا :ٌصاخلا لاجملا

 ىلإ رظنلاب يلصألا يصوصخلا ىنعملا يف «نصاخ» ظفللا مهفن نأ بجي

 لبق ينعي لماكلاب ةصاخ ةايح شيعن نأف .يمومعلا لاجملل دّدعتملا ىنعملا

 ةيعقاولا نم مرحُت نأ :ةيقيقح ةيرشب ةايحل ةيسابسأ ءايشأ نم مرحن نأ ءيش لك
 «ةيعوضوم» ةقالع نم مرحن نأو ءاننوعمسيو اننوري نيرخآلا نوك نم يتأت يتلا
 ملاع ةطاسو ربع مهنع لصفنو مهب طبترن اننوك نم يتأت ةقالع يهو مهعم

 ةايحلا نم اًماود رثكأ ءيش غولب ةيناكمإ نم مرحُت نأو ءءايشألا نم كرتشم

 ىصقأ يفو ؛نيرخآلا بايغ ىلع زكتري ةيصوصخلا نم نامرحلا نإ .اهتاذ
 ءرهظي ال صاخلا ناسنإلا نإف ءرمألا مهمهي ام ردقبو مهلاغشنا تاجرد

 ةجيتن نود نمو ىنعم نود نم ىقبي هلعقي ام لكو .دجوي مل امنأك هنإف يلاتلابو
 .نيرخآلا مهي ال هل ثدحي امو «نيرخآلل
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 عم [59]«ةيعوضوم» تاقالع نم نامرحلا اذه نإف «ةثيدحلا فورظلا يفو

 ةرهاظلا حبصأ دق تاقالعلا هذه ربع نومضم عقاو نم نامرحلاو «نيرخآلا

 اذه ببسو .""ةيناسنإ ال رثكألاو ىصقألا هلكش هيطعت يتلا «ةدحولل ةيريهامجلا

 مظحيو لب طقف يمومعلا لاجملا مّظحي ال يريهامجلا عمتجملا ْنأ وه فرطتلا

 نم مهمرحيو لب ملاعلا يف مهناكم نم طقف ال رشبلا مرحيو «ءكلذك صاخلا لاجملا

 «لقألا ىلع ,ثيحو ملاعلا نم ةيامحلاب نورعشي اوناك ثيح كلذك صاخلا مهتيب

 تيبلا ءفد يف اًضيرعت اودجي نأ مهناكمإب ناك ملاعلا نم مهؤاصقإ عقو نيذلا ىتح

 ءاضف ىلإ ةلئاعلاو لزنملا ةايحل ماتلا رّوطتلا نإ .ةيرسألا ةايحلل ةدودحملا ةيعقاولاو

 «نيذلا نامورلل ةداعلل قراخلا يسايسلا سحلا ىلإ هب نيدن ام اذهو صاخو يلخاد

 ىلعو لب «يمومعلا لجأ نم ٌصاخلاب ةتبلا اوًّحضي مل ؛نيينانويلا سكعلا ىلعو
 دجاوت لكش يف ادجوي نأ نكمي نيلاجملا نيذه نأ اومهف دق ءكلذ نم سكعلا

 يف هيلع تناك امم امور يف ةتبلا لضفأ كش الب نكت مل ديبعلا ةيعضو نإ .طقف كرتشم

 ةبسنلاب ناك دّيسلا تيب ْنأ ربتعا دق ناك اًينامور اًبتاك نأ ظحالملا نم هنأ ديب ؛ انيثأ

 تناك امهم نكلو .2”نينطاوملا ىلإ ةبسنلاب يسايسلا نأشلا هلّثمي ناك ام ديبعلا ىلإ
 نم رثكأ كلذ يف ىرن نأ «ةهادب .نكمي ال هنإف «ةرسألا لخاد ةلوبقم ةصاخلا ةايحلا

 الباق انيثأ يف رمألا وه املثم امور يف صاخلا لاجملا ناك اذإ ىتح ءضّوعم

 ءانتعالا لثم كلذو ةسايسلا نم ىلعأ ةقبطب مويلا اهفنصن ةددعتم ةطشنأ ىلإ عوضخلل

 هلضفب يذلا «يلاربيللا» فقوملا اذه نإ .امور يف مولعلاو َّنفلاو ءارثلاب نانويلا يف

 نأ ينعي طقف ناك ءاّدج نيفقثمو نيرهدزم اًديبع فورظلا ضعب يف دجوي نأ نكمأ
 يف اًفوسليف ءرملا نوكي نأو «ةيقيرغإلا ةنيدملا يف اًيعقاو اًرمأ نكي مل راهدزالا

 .ةيمهألا ليلق اًرمأ ناك «ةينامورلا ةيروهمجلا

 يعولاو «ّصاخلا لاجملل يصوصخلا عباطلا ْنأ لوقلا ةلفان نمو[ 3]
 اًيرصح اهصيصخت عقو ةايح يف يساسأ ءيش نم اًمورحم ءرملا نوكي نأب

 :روهمجلا رهاوظ نم ةرهاظ اهرابتعاب ةثيدحلا ةدحولا لوح :رظنا (1)

 103710 1نعدم همر, 1ع طمدعا)' (2050 (1950).

 ىف «ريغصلا سوينيلب ركذ اذكه (2)

 و. 1. 177/ءقاعسم دم, «(51189دءأر لص 2 هين -11155011/ة»ر 5انمزأ 3171, م 145.

7 



 ها تر د يح ___ رولا ا5لا اكاكتعلاوإ ماعلا لاكيفلا
 قاثبنا عم اًبيرقت يفتختو ىحمُت نأ يغبني ناك «ةرسألل ةقّيضلا ةرئادلل
 ةينيدلا اهدعاوق نع ةزّيمتم يه امب ؛ةيحيسملا قالخألا ْنِإ .ةيحيسملا

 ىلع صرحي نأ صخش ّلك ىلع هنأ ةلأسم ىلع اًمئاد تدّكأ دق «ةيساسألا

 هلّمحت عقي لمح ءيش لك لبق يه ةيسايسلا ةيلوؤسملا ْنأو ؛ةصاخلا هنوؤش

 نوؤشلا مه نم اورّرحت دقو ءمهصالخو نيرخآلا ةيهافر لجأ نم اًيرصح

 ةيناملع يف ىتح هءاقب قّقح دق فقوملا اذه ْنأ ئجافملا نمل هنإو ."”ةيمومعلا
 يف امك ةلاحلا هذه يف .ءيذلا وهو - سكرام لراك نأ ّدح ىلإ ثيدحلا رصعلا

 ةينمضلا راكفألل ةجمربو روصت عضوو صيخلت الإ لعفي مل «ءىرخأ تالاح
 فالتخالاف .يمومعلا لاجملا لك «لالحمضا» عقوت دق  ةثادحلل ةنس يتئاملل

 نإ ثيحب .ةهجلا هذه نم ةيكارتشالا رظنلا ةهجوو ةيحيسملا رظنلا ةهجو نيب
 ال املو لمأت ىرخألاو ةئيطخلا ببسب هنم دب ال اًرش مكحلا يف ىرت ىلوألا

 ريدقت يف لب ءاهسفن ةيمومعلا ةرئادلا ريدقت يف اًالتخا سيل ؛هءاغلإ ضرتفت

 نأ وه ءرظنلل نيتهجولا نيتاه يف هكاردإ ليحتسي امو .©”ةيرشبلا ةعيبطلا
 وأ .يمومعلا لاجملا لالحمضا هقبس دق سكرام ىدل «ةلودلا لالحمضا»

 اذه ناك سكرام نمز يفو ؛مكحلا نم اًدج ةقيض ةرئاد ىلإ هليوحت ىرحألاب
 «لزنملل ريبدت» ىلإ لّوحت دق هنأ ىنعمب ءدعب لالحمضالا يف أدب دق مكحلا

 يف اًمامت لالحمضالا يف أدب دق هّنإف «نصاخلا اننمز يفو «ينطو ىوتسم ىلع

 .رثكأ ةرصحنمو ةيصخش ريغ ةرئاد يه امب ةرادإلا ةرئاد

 مهملا نم نكلو .نانويلاو امور يف ةفاقثلاو ةورثلل ريدقتلا اذه ىلع ججحلا نم ديدعلا كلانه (1)
 ربكأ اًرود اوبعل دق نيينامورلا ديبعلا نإ .ديبعلا ةيعضو عم ريدقتلا اذه قباطتي مك ظحالن نأ

 يف مهرود ناك ءىرخأ ةهج نم .ثيح' .نانويلا يف وه امم «ةينامورلا ةفاقثلا يف ريثكب
 . 18 هداععمسقمم ذه 22انلال-اا/ذؤ509/2, م984 : رظنا ريثكب مهأ ةيداصتقالا ةايحلا

 انأتاناق5 لا هاجت ء351غه5 لا بجاو يف [*أ, 19 فٌّبرلا ةنيدم»] سوينوطسغأ سيدقلا ىري (2)

 يف ةطلسلا وأ تازايتمالا نأ» ديب .لمأتلاو هاتانست نم ذحلا «؛هراجب ءرملا مامتها» معماتسملت

 تحت مه نيذلا كئلوأ هافر لب « . ..بلطت نأ بجي ناتللا ةايحلا هذه ةّوق وأ ةيلمعلا ةايحلا

 سيئر ةيلوؤسم هبشي ةيلوؤسملا نم فنصلا اذه نأ يهيدبلا نمو (وهلان[ عدم انط41405ن25). انتطلس

 هلغاشمب ءرملا ركفي نأ ةيحيسملا ةدعاقلا ّنِإ .قحب ةيسايسلا ةيلوؤسملا نم رثكأ هترسأ هاجت ةلئاعلا

 [1اطعوؤ. 4:11]: «1681 زلع 5ا110]/ [0 6ع نانأ عا 2 المالك 018/8 طانكأ225» 27211612 نم ٌقتشم ةصاخلا

 .[ةيمومعلا ةكرتشملا نوؤشلا] ريثكب 18 اذ ل ةداضم اهرابتعاب 168012 مهفت نيأ
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 نأ ٌصاخلا لاجملاو يمومعلا لاجملا نيب ةقالعلا ةعيبط يف هنأ ودبيو

 لاجملا ةيفصتل ديدهت هبحاصي يمومعلا لاجملا [61]ءافتخال يئاهنلا ىوتسملا
 ةبغرلا لوح ةموصخ ىلإ تلآ دق ةرظانملا لك ْنأ ةفدصلا ليبق نم سيلو .صاخلا

 رمألا قّلعتي امنيح «ٌصاخلا» ظفللا ّنأل .اهيف ةبغرلا مدع وأ ةصاخلا ةيكلملا يف

 هتعيبط ةرشابم دقفي «ميدقلا يسايسلا ركفلا تارابع يف ىتحو ؛ةيكلملاب

 يف كلمت ةيكلملا ْنِإ ؛اًمومع يمومعلا لاجملل هتضراعمو نم ريثكلاو ةيصوصخلا
 تربتعا اهنإف «ٌصاخلا لاجملا ىلإ يمتنت اهنأ مغرو «يتلا تافصلا ضعب رهاظلا

 .ةيسايسلا ةئيهلل اًدج ةمهم
 يف اًحضاو نوكي يذلاو ؛ءيمومعلاو ٌصاخلا نيب قيمعلا طابترالا نإ

 كلذو مويلا همهف ءاسي نأ نكمي :ةصاخلا ةيكلملا ةلأسم يف ةيساسأ رثكألا هاوتسم

 دجن «ىرخأ ةهج نمو «ةورثلاو ةيكلملا دجن ةهج نمف .ةئيدحلا ةلداعملا ببسب
 ءارثلاو ةيكلملا تناك املك اًجاعزإ رثكأ نوكي مهفلا ءوس نإ .رقفلاو ةيكلملا مادعنا

 لاجملا ىلإ ةبسنلاب ىرخألا ةصاخلا نوؤشلا لك نم ةيمهأ رثكأ ءاّيخيرات ءامهل

 يسيئرلا طرشلا روّدلا سفن داكلاب «لقألا ىلع اًيمسر ءاتبعل امهالكو «يمومعلا

 نأ لهّسلا نم هنإ «نذإ .ةلماك ةنطاوملا ٌّقحب عتمتللو «يمومعلا لاجملا يف لوبقلل

 .اًمامت ةفلتخم ةعيبط امهل نيتيهامتم انوكت نأ نع اًديعبو ءةيكلملاو ةورثلا ّنأ ىسنن

 اهنكلو ءاّدج ةيرث عقاولا يف وأ اًيضارتفا ةيرث تاعمتجم قاثبنا مويلا ىرن امدنعو
 يف لّثمتت درف صخش ّلك ةورث َنأل دوعي كلذف ءاّساسأ ةيكلملا نم ةدّرجم

 نيئيشلا نيذه نأ مك رهظُي كلذو «لكك عمتجملل يونسلا لوخدملا يف هتمهاسم

 .امهضعبي طابترالا اليلق

 دعب ّمتها يذلاو ءءارقفلا هكلمي ام ةرداصمب أدب يذلا «ثيدحلا رصعلا لبق

 عباطلا ىلع موقت تاراضحلا لك تناك ءائيش كلمت ال يتلا تاقبطلا ريرحتب كلذ

 وأ درفلا اهكلمي يتلا ةورثلا نإف .ءكلذ سكع ىلعو .ةصاخلا ةيكلملل سّدقملا
 ةيكلملا تناك لصألا يفو .ةتبلا لبق نم ةسدقم نكت مل مومعلا ىلع ةعّزوملا

 نذإ «ملاعلا نم ٌصاخ ءزج يف اًناكم ءرملا كلتمي نأ نم ّلقأ الو رثكأ ال ينعت

 نّوكت يتلا رسألا ىدحإ سأر نوكي نأ ىنعمب ةيسايسلا ةئيهلا ىلإ ءرملا يمتني نأ

 ءةصاخ ةيكلم اهكالتما مت يتلاو ءملاعلا نم ةعطقلا هذه ْنِإ .يمومعلا لاجملا اعم
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 نطاوم درط نأ [62]ّدح ىلإ .'؟”اهكلتمت تناك يتلا ةرسألل اًمامت ةيهامم تناك

 هتيب مده ىلإ كلذك لب هتاكلتمم ةرداصم ىلإ طقف ال يدؤي نأ نكمي ناك ءام

 لاكشألا نم لكش يأب ضّرعت نكت مل ءام ٍدبع وأ ءام بيرغ ةورث ّنِإ .””هسفن

 نم الو ملاعلا يف هناكم نم ال ةرسألا سيئر مرحي رقفلا نكي ملو , 2”ةيكلملا هذه

 دقف نأ ءرملل لصح اذإ هنإف ءىلوألا روصعلا يفو . .هنع جتنت تناك يتلا ةنطاوملا

 نيناوقلا ةيامحو ةنطاوملا قح ةيلآ نوكت داكت ة ةقيرطيو دقفي داك هنإف ءهضرأ

 ةلئاممو «يّرسو يفخ وه ام ةساذقل ةلئامم تناك ةيصوصخلا ةسادق نإ .””كلذك

 تانئاكلا لك لثم نيذلا نينافلا ةياهنو ةيادبو ءتوملاو ةدالولا ةسادقل ةصاخ

 عباطلا نإ .””يفوجلا ملاعلا تاملظ ىلإ نودوعيو تاملظلا نم نوجرخي ؛ةيحلا

 ىلإ ريشي ظفل هنإ ؛ةيكلملا يه ايليمافل ةيقيقحلا ةلالدلا» :ْنأ (روكذم عجرم) جنالوك ربتعي (1)
 ةلئاعلاب ةطبترم رجعت ال «ةيكلملا» هذه نكلو .(107ص) «ديبعلاو ءلاملاو .ءلزنملاو ءلقحلا

 ةورثلا» ّنأ رمألاو .(66ص) «ضرألاب طبترم اذهو «تيبلاب ةطبترم ةلئاعلا ْنِإف ءسكعلا ىلعو

 .(74ص) «كلهي نم وه ناسنإلا ّنِإ ءامهب طبترت نيلللا ربقلاو يلئاعلا تيبلا لثم ةتباث
 ءىطسولا نورقلا نم ةعامج سيسأت لوح .(روكذم عجرم ) 167355ءان؟ روسافول ركذي (2)

 ّقح هل نوكي ىتح ةنيدملا ءرملا نكسي نأ اًيفاك نكي مل» :يلي ام ءاهب لوبقلا طورشو
 سوؤر ىلع ةميتش ّلك١ :كلذ ىلإ ةفاضإ .«.. ..اًلزنم كلتمي نأ ...بجي ناك دقل .لوبقلا
 .(3 مقر نمضتي ؛240ص) ةبنذملا يفنو لزنملا مده ىلإ يّدؤت تناك ءةعامجلا ّدض الملا

 ىمادقلا مهف يف ةيكلم نود نم مهنأ مغر «نيذلا ديبعلا ةلاح يف وه اًحوضو رثكألا زيبمتلا نإ (3)
 نإ .نيثّدحملا روصت يف ةتبلا ةيكلم مهل نكت مل «(مهسفنال ديبعلا مهفل ناكم نود نم :يأ)

 نأ نكميو ربتعم غلبم ىلإ عفتري نأ هناكمإب ناك ء(ام دبعل صاخلا كلملا) م6ءانآئاتتتت لا

 يف ةلزنم درف طسيأ اهكلمي ناك يتلا ةيكلملا» نع ووراب ثّدحتيو .هب نيصاخ اًديبع لمشي
 لوح ةسارد نسحأ رثألا اذه نإ 83200, 51وجءدرن زه اطع 2هددهه ظسوأ#ع, 2. 122) .(هتقبط
 .(ام دبعل صاخلا كلملا رود

 نوكي نأ نبالا ناكمإب نكي مل ميدقلا رصعلا يف هنأ رقت ثيح وطسرأل ةظحالم جنالوك ركذي (4)
 ةيسايسلا قوقحلاب عّتمتي يذلا وه .طقف ربكألا نبالا َنِإف ءهتوم دنعو «هيبأ ةايح ةليط اًنطاوم
 لصالا يف ةنوكتم تناك نيينامورلا ماءا6 ةماعلا نأ جنالوك ربتعيو .(228 ص ءروكذم عجرم)
 .ينامورلا بعشلا نع حوضوب ةفلتخم «ءنذإ تناك دقل .ءلزنم الو يلئاع رقم نود نم رشب نم

 .(229 ص ء؛روكذم مجرم) 20هواتلاتك 0طن ةظانك

 11«ةءاط ثروه .ةهلآلا هذه لكو .تيب لك ناردج لخاد اًرصحنم ناك نيدلا اذه لك١ (5)
 سوقط ّلكلو .لخادلا ةهلآ وأ ؛ةيفخلا ةهلآلا» ىمسُت تناك 243565 سنامو 1.865 سرالو
 نوريشيش لاق املثم .4530282 هءهادلا2 ةيفخلا ةيحضألا» ءاًيرورض ّرسلا ناك «نيدلا اذه

 (126 ةصتدم ؟عومأا. 17) ((00ان13هععوبم». كأر 2. 37)
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 ناكم ناك ةرسألا تيب نوك نم لصألا يف يتأي ناك صاخلا لاجملل يصوصخلا ريغ

 ءايشألا يوأي هنأل يمومعلا لاجملا نع اًيفخ ىقبي نأ يغبني وهو «توملاو ةدالولا

 ْنأل يفخ ناكم هنإ ."'”ةيناسنإلا ةفرعملا اهلاطت ال [63]يتلاو راظنألا نع ةيفخملا

 .تومي امنيح بهذي نيأ ىلإ فرعي الو .دلوي امنيح يتأي نيأ نم فرعي ال ءرملا

 هرهظم نإ لب «مومعلل اًئيش ينعي الو اًيفخ ىقبي يذلا لاجملا اذه نطاب سيلو
 ربع ةنيدملا لاجم يف رهظي وهو «كلذك ةنيدملا ىلإ ةبسنلاب مهي يذلا وه يجراخلا
 هذه عم ىهامتي نوناقلا ناك ءلصألا يفو .هريغ نع ةرسألا لزنم لصفت يتلا دودحلا

 اهنكسي ال يتلا ضرألا نم اًعونو اناكم لازت امو ميدقلا يف تناك يتلا ””دودحلا

 يفو امهيمحيو نيلاجملا يوأي ناكم وه امب ؛ٌّماعلاو ٌصاخلا نّيلاجملا نيب ””دحأ

 زواجت دق ةنيدملا نوناق نأ دكؤملا نمو .ضعبلا امهضعب نع امهلصفي ءهسفن تقولا
 نوناق نكي ملو .ةيناكملا هتيمهأ ىلع ظفاح دق هنأ ريغ ميدقلا روصتلا اذه

 ءاّساسأ يعيرشتلا يسايسلا طاشنلا ةركفف) يسايسلا لعفلا نومضم ةلودلا  ةنيدملا

 لاجملا اذه لماكل ةيمومع هبشو ةكرتشم ةبرجت رفوت تناك سيزيلوأ بئاجع َنأكو رمألا ودبي (1)
 ىفخُي نأ ىلإ جاتحا دق «عيمجلا ىدل اًكرتشم ناك هنأ مغر ىتحو اهسفن هتعيبط ببسب ءيذلا

 نكي مل نكلو ءاهيف اوكراشي نأ عيمجلل نكمي :يمومعلا لاجملا ىلإ ةبسنلاب اًرس ىقبي نأو
 براجتلا تناكو .فصوُي ال ام ٌمهت بئاجعلا تناك دقل ءاهنع مّلكتي نأب دحأل اًحومسم
 اكةئ]1 :رظنا) :فيرعتلا مكحب ةسايسلل ةداضم امبرو ةيسايس ريغ باطخلا نم دعبألا

 نأ تبثأ دق رادنبل اًعطقم نأ ودبيو 1عءدإنا, طلع عطس لعع 1قءاعسق [1943, هك]ر م 48 6

 «متلع معه طاوس غءاعتغقم, هزلعه» لع :ترملاو ةدالولا رس مهت تناك براجتلاو بئاجعلا هذه

 ةيادبلاو ةايحلا ةياهنا فرعي هنأ ملعتملا نع لاقُي ثيح (لزوولوأهد ةءطقس» [©28. 137 2]

 .«سوز اهيطعي يتلا

 عّرون نأ ينعت يتلا 680618 نم قتشُت 80005 سومون «نوناقلا ىلع لدت يتلا ةيقيرغإلا ةملكلا نإ (2)

 يف اًمامت حضاول سومون ةملك يف جايسلاو نوناقلا بيكرت نإ .ميقن نأو «(عّروم وه ام) كلتمن نأ
 يغبني١ «سهعطععاطمت طعغ مس لغممم طوزمعع هان همدسماب !ماغ7ةمعع (طعتءطعمد» سطيلقر يهل عطقم

 .«رادج لجأ نم نولضاني املثم نوناقلا لجأ نم رشبلا لضاني نأ

 ىلإ ريشت اهنإ ؛اًمامت فلتخم ىنعم اهل ,ءسكال 16/ «نوناقلا ىلع ّلدت يتلا ةينامورلا ةملكلا نإ
 اهتهلآو دودحلا نأ ريغ .نيرخآلا نع مهلصفي يذلا رادجلا لدب ءرشبلا نيب ةيروص ةقالع

 نم رثكأ ةدجمم تناك ءقودس مانطات كنس ه معلا هغ6 (آناللانق) لا تلصف ىتلا «.(«سونيمرات)

 .نانويلا ىف اهقباطت تناك ىتلا ةطعمأ طمءمأ
 نورشيف رخآلا امعدخا نسلي ناي نمل هيفا وسل ال انيدق اًكنانوي انوناق عتالوك ركذب 08

 .(63 ص ء.روكذم عجرم)
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 يف اهنع ريبعت نسحأ تدجو دقلو «ةثيدح اًساسأ يه «ينامور لصأ تاذ اهنأ مغرو

 «ةثيدحلا نيناوقلا نأش وه املثم «تاعونمملل اًدرج الو «(ةيسايسلا («طناك» ةفسلف

 نم «نكمملا نم ناك اًرادج [64] ءاّيفرح كلذ ناك دقل .رشعلا اياصولا ىلع ةينبملا

 اذه ناك دقل .ةيسايس ةعومجم يأ ؛ةنيدم ال ةدلب «لزانمل ام عّمجت دجوي نأ «هنود

 هنإف نوناقلا اذه نود نمو .!)طقف اًيسايس ناديملا ناك نكل اًسدقم رادجلا «نوناقلا

 ؛جايس نود نم ضرأ دجوت نأ نم رثكأ دجوي نأ يمومعلا لاجملل نكمي ال

 ةيجولويبلا ةايحلا ىرخألا يوأت املثم اهنضحتو ةيسايسلا ةايحلا نكست امهدحأف
 اينو هبال

 رصعلا لبق «ةصاخلا ةيكلملا نأ لوقن نأ ٌّقحي قيقّدلا نم سيل نذإ

 رثكأ اهنإ ؟؛يمومعلا لاجملاب لوبقلل اًيهيدبو اًصضاو ارش ربتعُت تناك ؛ثيدحلا
 لاجملل ّيفخلاو ملظملا ءرخآلا هجولا ةباثمب صاخلا لاجملا ناك دقل .كلذ نم

 كلمي نأ نود «يرشبلا دوجولا تايناكمإ ىلعأ غلبي يسايسلا ناك اذإو «يمومعلا

 .يناسنإلا دوجولا نع تفك دق هنأ ينعي كلذ َنِإف (دبعلا لثم) هسفنل اًناكم ءرملا

 ةورثلل ةيسايسلا ةلالدلا نمكت «ةّدج رثكأ اًيخيراتو اًمامت فلتخم لصأ نمو

 ميدقلا يهامتلا نع اًقباس انثّدحت دقل .هشيع لئاسو اهنم ناسنإلا ّدمتسي يتلا ةصاخلا

 ىلع رطيسي نأ درفلا ىلع يغبني ناك ثيح ءيرسألا صاخلا لاجملا عم ةرورضلل
 يذلاو هتيدرفب عتمتي يذلا ٌرحلا ناسنإلاو .صاخلا هصخش لجأ نم ةايحلا تايرورض

 ىلإ كلذ مغر عضخي نأ نكمي ناك ءديسلا فّرصت تحت وه امب دبعلا نع فلتخي

 ةورثلا ْنِإف اذكهو .””دبعلا لثم فّرصتلا ىلع ّرحلا ناسنإلا مغري رقفلاف .رقفلا ماغرإ

 تناك ةينيتاللا اهعا5 ةملك ّنأ ودبيو طيحملا رادجلا لثم ءيش ىلإ لصألا يف مدانو ةملك ريشت (1)
 سفن دجن اننإ .سيبروأ 068ذ5 ل يذلا رذجلا سفن نم ةقتشم تناكو «ةرئاد» ركف نع رّبعت
 ةهانه ةيناملألا ةملكلا لثم «ينعت لصألا يف تناك يتلا .6088» ةيزيلكنإلا انتملك يف طبرلا

 :زئاينوأ ب .ر :رظنا ةيرئاد دودح
 (5. 8. 0هتممم, 156 001 عندك 01 ؟؟اننومعقش 110051,1954, م. 444, 1

 نم بلاغلا يف ىعدتسُي ناك دقلو اًنطاوم نوكي نأ ىلإ ةجاح يف «نذإ ؛عّرشملا نكي مل (2)
 نأ دعب الإ أدبت نأ ةيسايسلا ةايحلا ناكمإب نكي مل هنأ ديب ؛اًيسايس هلمع نكي ملف .جراخلا
 .هعيرشت ىهنأ دق نوكي

 ةدبعتسملا ءايشألا نم ديدعلا لعف ىلع ٌرحلا ٌرقفلا مغري» :57 - 45 ص بطخلا .ستيتسوميد (3)
 . (ممالق كه:ناتطو اطعقن (همعتدق ممهعمفتق (مانك ءاعناطععمانك طع معدتو طقدتعاهت مهتعته) «ةريقحلاو
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 مزتلا دق اهكلام َنأل ال كلذو ةيمومعلا ةايحلا يف لوبقلل اًطرش حبصت ةصاخلا

 نل اهكلام نأ لوقعم لكشب نمضت تناك اهنأل ءكلذ سكع ىلعو «لب اهسيدكتب
 ةسرامم يف اًرح ناكو ءهب ةصاخلا كالهتسالا لئاسو [65] بسكل هتاذ صّصخي

 نكمت نإ دعب الإ ةنكمم نكت مل ةيعومعلا ةايحللا لآ يهيذبلا نمو ."'”ةيمومع ةلشنأ
 رمألا ناك دقل .اهتاذ ةايحلل اًحاحلإ رثكألا تاجاحلاو لكاشملا ةيبلت نم ناسنإلا

 اًمئاد بستحت نذإ ام صخش ةورث تناكو «لمعلاب اهتيبلت نم ذب ال تاجاحب قلعتي

 ةيكلملا ّنإف «ةلاحلا هذه يفو .”مهكلتمي ناك يذلا «ديبعلا دصقأ ؛نيلماعلا ددعب

 .ءرملا نوكي نأ نذإ .ةصاخلا هتايح تايرورض ىلع اًدّيس ءرملا نوكي نأ ينعت تناك

 يذلا ملاعلا لخدي ثيحب ةصاخلا هتايح زواجت يف رح ءارح اًصخش ءاًيضارتفا

 .عيمجلا هيف كرتشي

 «بسخف سوملمو سوسحم لكش يف اذهك كرتشم ملاع قائبنا عمل هنإو

 ةصاخلا ةيكلملا تاقالع نم عونلا اذه بستكا «ةلودلا  ةنيدملا قاثبنا عم ينعأ

 تامامتهالل ةيهاركلا» هذه دجن ال نأ اًبيرقت ديكأ نذإ هنإو «ةريبك ةيسايس ةلالد

 نأ ضوع هتاكلتمم يمني نأ رقي كلاملا ناك اذإف .سوريموه ملاع يف «ةيدوبعلا

 حبصي ىتح هتيرحب يّحضي ناك هنأ ول امكف ؛ةيسايس ةايح شيعي ثيحب اهلمعتسي
 .©”ةرورضلل اًدبع «هتدارإ سكع ىلع دبعلا هيلع ناك ام هتدارإبو

 .ىطسولا نورقلا ةيادب يف اًدوجوم لازي ام يمومعلا لاجملا ين لوبقلل طرشلا اذه ناك (1)

 رحلا لجرلاو ّيفرحلا نيب اًقيقد اًرييمت» مسرت لازت ام تناك «تاداعلل» ةيزيلكنإلا «بتكلا»و

 الرا ديلعف ارح الجو حي نأ مت هلأ تح ىلإ اًيرث ّدج ام يفرح حبصأ اذإو .. . .يرضحلا

 .روكذم عجرم يالشأ .ج .و) «هلزنم يف تاودأ نم صّلختي نأو هتفرح نع ىلختي نأ
 نوكي نأ ضوع» هنأ ّدح ىلإ ايرث دج يفرحلا حبصأ طقف ثلاثلا دراودإ مكح تحتو .(83 ص

 ةطبترم تحبصأ دق ةنطاوملا هذه ْنِإف ؛ةنطاوملا ىلع لوصحلا ىلع نيرداف ريغ نويفرحلا
 .(89ص) «ةينهملا تاعومجملا نم ةدحاو يف ةيوضعلاب

 اهب بلاطُي يتلاو ةوقو اًنقو بلطتت يتلا تاطاشنلا ىلع جنالوك دّكأ «نيرخآلا باّتكلا فالخ ىلع (2)
 :ّنأ وطسرأ ةمكح نأ ءكلذ يف قحم وهو «ىأرو «هنع «هيفرتلا» نم رثكأ ميدقلا نطاوملا
 عقاولا نم ةمكح دّرجم يه ؛«اًنطاوم نوكي نأ عيطتسي ال شيعي ىتح لمعي نأ هيلع يذلا ناسنإلا»
 ثيدحلا روطتلا ةيصاخ نمل هنإو .(اهولتي امو 335 ص ءروكذم عجرم) . قبسم مكح نع اًريبعت ال

 اهدتعو :ةنطاوملا ةناكم ىلإ ءاقترا حبصأ دق ؛هكلام ةمهم نع رظنلا عطقب «ءارثلا اذه لثم نأ
 .ةصوصخم ةيسايس تاطاشن يأب طبترم ريغ «ةتطاوملا بسكَم دّرجم حبصأ «طقف

 ملاعلل يداصتقالا خيراتلا ةسارد يف اًدج فورعملا بيكرتلا» ل لحلا وه اذه نأ يل ودبي (3)
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 نكي مل ةيكلملا نم عونلا اذه ْنِإف «ثيدحلا رصعلا ةيادب دودح ىلإو [66]

 ةعطق عم لخدلا ردصم اهرابتعاب ةورثلا قفاوتت ىتم ءطقف هنإو ءاّسّدقم ربتعُي

 نكمي «ساسألاب يحالف عمتجم يف :يأ ءاهيلع شيعت ةرسألا تناك يتلا ضرألا

 .اًسّدقم اًعباط يستكت ةيكلملا لك نأ ّدح ىلإ اقفاوتي نأ ةيكلملا نم نيفنصلا نيذهل

 اهمهف ىلع ةلاحم ال نوعمجي نيذلا «ةصاخنلا ةيكلملا نع نيثدحملا نيعفادملا نإ

 ىري ديلقت ىلإ ءامتنالل غوسم مهل سيل «كلذ ريغ ءيش الو ةصاخ ةورث اهرابتعاب
 نود نمو ةحضاو ةيعضو نود نم يمومع لاجم دجوي نأ ناكمإلاب نكي مل هنأ

 الصاوتم لازي ام يذلاو ةورثلل ميظعلا سيدكتلا ّنأل .صاخلا لاجملا نم ةيامح
 ةقبطلا تاكلتمم ةرداصم  تاكلتمملا ةرداصمب أدب يذلا «؛ثيدحلا عمتجملا يف

 حالصإلا دعب ةسينكلا تاكلتمم ةرداصمل اًبيرقت ةيضرع ةجيتن تناك يتلا ةيفيرلا

 يا ا ا يلا

 نم ناك يذلا مدقتلا نع تفقوت اهنكلو «نيعم ّدح ىلإ ةعانصلا ترّوطت دقلف ميدقلا
 امه عساو ىدم ىلع ميظنتلا ىلع ةردقلاو لامكلا ّنِإف .(عقاولا يفو) ...هبقرت ضورفملا

 ةشيجلا يفو ةيمومعلا تامدخلا يف ىرخأ تاعاطق يف نامورلا امهرهظي ناذللا

 (8ه عمو كاوج عج اص اطع 1مرسقم ظسوأتععر مم. 109 -110).

 يف ميظنتلا ىلع ةردقلا سفن راظتنال ةثيدحلا طورشلا نع جتان قبسم مكح رمألا نأ ودبيو

 يف دعب ربيف سكام دّكأ دقلو .«ةيمومعلا تامدخلا» يف رمألا.وه املثم ةصاخلا تامدخلا
 ال كالهتسا زكارم» ىرحألاب تناك ةميدقلا ندملا ْنأ ىلع ء(روكذم عجرم) زيمتملا هئحب
 نمغععمعطسعم اًكلامسأر ال عير وذ ناك ميدقلا رصعلا يف دبعلا كلام ْنأو ««جاتنإ زكارم

 لئاسملا نأشب اهسفن ىمادقلا باّتكلا ةالابمال ْنِإ .(144و اهولتي امو 22 - 13ص)
 .ربيف ةّجحل ربكأ اًنزو نايطعي ددصلا اذه يف قئاثولا صقنو «ةيداصتتالا

 طقف نوشيعي نيذلاو اًئيش نوكلمي ال نيذلا سانلا ةقبط :يأ .ةحداكلا ةقبطلا صضق لك َنإ) (1)
 امك «نكلو ءاّمئاد تدجو دق ةقبطلا هذه لثم ّنأب جذاسلا رارقإلا نم وكشت « مهيديأ لمع نم

 ٌرحلا لمعلاب ىمسُي ناك امو ؛«ميدقلا رصعلا يف ةيكلم نود نم اونوكي مل ديبعلا ىتح ءانيأر
 «اًرارحأ نيمنفرحو راجتو نيكاكد باحصأ» ىف لثمتي اًمئاد ناك ميدقلا رصعلا يف

 (8دععماب كاهن عر اص اطع ظمسمم ظسيصتمعر م.126).

 هرابتعاب اًمئاد رهظي رحلا ناسنإلا نأ امب ءّرح لمع دجوي مل هنأ صالختتسا ىلإ كراب لصيو
 20ج .و) صخليو 834. 2. طدعاع (15ع ماعطو [تءطوسو أخ (01ءع2م*9 1289, 1921) ام ء ءيشل اكلام

 ةقبط دعب كانه نكي مل» :رشع سماخلا نرقلا دودح ىلإ ىطسولا نورقلا يف عضولا (يالشأ
 ««لامعلا ةقبطي»و .ةرابعلل ثيدحلا عملا يف 2«لامع ةقبط» الو «لباقمب نيلماعلا نم ةعساو
 اوحبصي ىتح «لعفلاب ءاوقتري نأ مهنيب ب نم دارفألا ضعبل نكمي نيذلا رشبلا نم اًددع دصقن
 يف نكلو .اًدبأ عفرأ ةناكم ىلإ ها لمأت نأ عيطتست ال مهنم ةيبلغألا نأ ريغ ءادايسأ
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 يه ةيكلملا نودورب ةملك ّنِإ .ةورثلا سيدكت عم عارص يف اهيف تلخد ةرم لك

 نأ ةلالد وذل هناو ؛ةثيدحلا ةيلامسأرلا لوصأ يف ةقيقحلل ةنيتم ةدعاق اهل ةقرسلا

 هنأل «كالمألل ةماعلا ةرداصملا يف لثمتملا بيرملا لحلا 0 دق نودورب

 رداق هنكلو ءرقفلا رش ةجلاعم هناكمإب «ةصاخلا ةيكلملا ءاغلإ ْنأ اًديج ملعي ناك

 ّنِإف ؛ءارثلاو ةيكلملا نيب زّيمي مل هلأ امبو ."”نايغطلا ٌرش وه ريبك ٌرِش بلج ىلع
 كّلمتلا ّنِإ .كلذك انوكت نأ نود نيتضقانتم امهرابتعاب هلمع يف رهظت هتيرظن

 سيلو .ءةصاخلا ةيكلملل اًمارتحا ديعبلا ىدملا يف هل نوكي نل تاورثلل يدرفلا

 لب سكرام لراكل اًفاشتكا اذه سيلو .سيدكتلا تاراسم ةيعمتجم نم رثكأ كلذ
 نأ اَّلِإ نكمي ال صاخ وه ام لك نأ ؛«هتاذ عمتجملا اذه ةعيبط ىلإ دوعي عقاو وه

 يتبني ان لبق نم نذإ وه ةنكلملا ريدقت لك نآو' ةيفامتجالا «يجاتتإلا# نعت نوعي
 .©”ةيعامتجالا ةورثلل عراستلا مئاد راسملا حلاصل دعبتسُي نأ

 نأ رقفألا رشبلا ىلع ناك ةلحرم درجم مايأل لمعلا تاونس ضعب تناك رشع عبارلا نرقلا
 دّرجمب نييفرحلا نم نيملعم اهرابتعاب اهسفن ةيبلغألا مّدقت نأ لمتحملا نم امنيب ءاهب اورمي
 .[94 93 ص ؛.روكذم عجرم] «ةنهملا مّلعت يهتني نأ

 اا اذإو .ةيكلم نود نم الو ةّرح نكت مل .ميدقلا رصعلا يف ةلماعلا ةقبطلا ٌنإف ءاذكهو

 اًرح الماع حبصي مل هنإف (انيثأ يف) هيرتشي نأ وأ ء(امور يف) هّررحت ىطعُي نأ قتعلا ربع ديعلا

 ةيرحلا ىلإ مهعم اوذخأ دق مهنأ ودبي ديبعلا بلغأ» .اًيقرح وأ اًرجات «لاحلا يف ءحبصأ لب
 [ظدمعمد, 5اهاعو ذه طع 8هدصفس «ةعانصو ةراجت اوسسؤي ىتح صاخلا مهكلم نم لامسأر

 رمسوتمعب م.103)

 ةيتقو ةلحرم ناك ىطسولا نورقلا يف ةملكلل ثيدحلا ىنعملا يف اًلماع ءرملا نوكي نأو
 ناكو ءئانئتسا ىطسولا نورقلا يف دحاولا مويلا ماظنب لمعلا ناكو .ةلوهكلاو ةدايسلل اًدادعتسا
 لامعلاو «ءسدقملا باتكلل رثول ةمجرت يف 1«188هطه#© دحاولا مويلا ماظنب ناملألا لامعلا
 ءارقفلا عم نولئامي اوناكو «ةرقتسملا تاعومجملا شماه ىلع نوشيعي نويسنرفلا نويوديلا

 طزعرمع ظءلعمور 1طظتفاماعع لق [62؟هنأ ءا 0عو رظنا ءا رتلكنإ يف ذ «نيمدعملا نيلماعلا»و

 طهوجدتللعدعع [1926], م. 40).

 لمعلا عم لماعتلا ىلوتي نويلوبان نوناق لبق نوناقل دوجو ال هنأ ةلأسم نإف .كلذ ىلإ ةفاضإو
 :رظنا ؛ثيدح ةلماعلا ةقبطلا دوجو نأ مك اًديج نّيبي ٌرحلا

 (071/  عملعسممسم, 81غ ظءطقمسللامندع 0عجفمطعأا أس 2ع هن ععاتأ [1896], م.49 - 53).

 726هدن6 هتاقو دعب روشنملاو «نودورب باتك ىف ؛ةقرس ةيكلملا» لوح ىناحورلا قيلعتلا :رظنا (1)
 اهرابتعاب «ةيناطيشلاو ةينانألا اهتعيبط» يف ةيكلملا مدقت ثيح لع 12 ممهورفه[6, م. 9,210,
 .«ةلودلا بلق نود دادبتسالا ةمواقمل ةعاجن رثكألا ةليسولا»

 ءاملعل نكمي يلاحلا عمتجملا يف سسأ يأ ىلإ رظنلا يف تلشف يننأب فرتعأ نأ يلع (2)
 امدنع مهلؤافت اورربي نأ (نيظفاحم «مويلا ءمهسفنأ نومسي نيذلا) نييلاريبيللا داصتقالا
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[68] 

9 

 صاخلا [ديعصلا]و يعامتجالا [ديعصلا]

 لوحت عم اًيخيرات قفاوت دق يعامتجالا قاثبنالا مسا هيلع انقلطأ ام نإ

 نإ .يمومع مامتها ىلإ ةصاخلا ةيكلملل صاخ مامتها نم صاخلا مامتهالا
 ةمظنم لكش هسفنل ذختا دق ءيمومعلا لاجملا اًلوأ لخدي وهو «عمتجملا

 ءمهتورث ببسي يمومعلا لاجملا ىلإ رورملا اوبلطي نأ ضوع ءنيذلا نيكلاملا
 نإف ««نيدوب» ةرابع يفو .ةورثلا نم ديزملا سيدكت لجأ نم هنم مهتيامحب اوبلاط

 ناك هنإ ثيحب ءاياعرلا ىلإ يمتنت تناك ةيكلملاو «كولملا ىلإ يمتني ناك مكحلا

 ناك» ءارتلكنإ يفو .مهاياعر ةيكلم حلاصل اومكحي نأ كولملا بجاو

 ."!:ةكرتشملا ةورثلا ةمدخل دجو دق ءائيدح رهظ املثم «ثلاونموكلا

 يف اًميدق ةرقتحملا ةطشنألا ةجيتن اهرابتعاب «ةكرتشملا ةورثلا هذه تناك اّملو

 نإف «يمومعلا لاجملاب رفظلا يف قحلا اهل ناك :يلزنملا ريبدتلا وأ داصتقالا قامعأ

 نم اهيكلام تومل ةضرع رثكأو ريثكب ةمادتسا لقأ اًساسأ يهو  ةصاخلا كالمألا

 أدبت  ةلبقملا لايجألا ىدل لصاوتيل يضاملا نم اًمئاد يتأي يذلا «كرتشملا ملاعلا

 نكمي ال هنأ ّدح ىلإ سّدكُت نأ ةورثلل نكمي هنأ حيحصو .ملاعلا ماود ضيوقت يف
 ةورثلا نأ ديب .درفلا نم اكّلمت رثكأ حبصت ةرسألا َّنِإ ثيحب اهكلهتست نأ درفلا ةايحل

 نم مهنكمت نيذلا دارفألا ددع ناك امهم هكالهتساو هلامعتسا نم ّدب ال اًئيش ىقبت
 لام سأر ديلوت ىه ةيسيئرلا اهتفيظو تناكو لام سأر ةورثلا تحبصأ امنيحو .ةايحلا

 ةيصاخ ناك يذلا ماودلا داكت وأ لداعت ةصاخلا ةيكلملا تناك «طقف اهنيح ءربكأ

 ماود هنإ ؛ةفلتخم ةعيبط ماوّدلا اذهل نكلو [69] .©0اًميمج رشبلل كرتشملا ملاعلا

 سفن ققحيس :يأ - ةيدرفلا تايرحلا ىلع ظافحلل يفكيس ةورثلل صاخلا كلمتلا نأ نوربتعي
 ء«بسحف ةدوجوم نوكت تايرحلا هذه نإف «نيفظوم عمتجم يفو .ةصاخلا ةيكلملل يذلا رودلا
 «عمتجملا نم لب ؛ةلودلا نم ال ءماودلا ىلع ةددهم اهنإف نآلا ىتحو ؛ةلودلا اهتنمض املاط
 .يدرفلا كلمتلا ةصح ددحيو فئاظولا عزوي يذلا

 8.3117. 16 . 1 هاممر «ال/ هك تنطق ا عد ]1 2 1 رممات» 111689 هآ هاتكأعور 70ه. >عا/ 111 (لةصان2 إل, 1956). )1( 

 ةلمعتسم ينامورلا نوناقلا يف تناك يتلا ««هما8؛ ةينيتاللا نم ةقتشملا «لامسأرا» ةملكلا خيرات (2)

 باتكو [183 8 433و 429 ص ء.روكذم عجرم يالشأ ج .و :رظنا] نيدلا لصأ ىلع لدتل
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 يف «طقستس ةورثلا نإَف « سيدكتلا راسم نود نمو .ةّرقتسم ةينب ماود نم رثكأ راسم

 .كالهتسالاو لامعتسالا ربع ككفتلل لباقملا راسملا يف «نيحلا

 يذلا ىنعملا يف ةتبلا ةكرتشم حبصت نأ «نذإ «ةكرتشملا ةورثلل نكمي الو

 ةصاخ ىقبت نأ اهديرن ىرحألاب وأ ىقبت اهنإ ءكرتشم ملاع نع هب ثدحتن
 مهضعب نيكلاملا ةيامحل سسأ يذلا ؛مكحلا الإ كرتشم كانه نكي مل .قيقدتلاب

 ضقانتلا نإ .ةورثلا نم ديزملا لجأ نم عارصلا يف نوسفانتم مهو «ضعبلا نم
 هكلتمي يذلا ديحولا ءيشلا نوكي ثيح مكحلل ثيدحلا رّوصتلا اذه يف يهيدبلا

 امنيح سكرام قلقأ املثم كلذ دعب انقلقي نل ء.ةصاخلا مهحلاصم وه اًعم سانلا

 رصعلل ىلوألا لحارملا ةيصاخو «يمومعلاو صاخلا نيب ضقانتلا نأ ملعن

 لاجملا نيب فالتخالل لماكلا وحملا نع تنلعأ دق ةتّقؤم ةرهاظ تناك «ثيدحلا
 اننإف لثملابو .يعامتجالا ةرئاد يف طرخنم امهالكو .يمومعلا لاجملاو صاخلا

 ةيمومعلا ةرئادلا تفتخا ىتم يرشبلا دوجولا جئاتن يعن يكل ريثكب نسحأ عضو يف

 صاخلاو ؛صاخلل ةفيظو حبصأ دق هنأل يمومعلا ؛اًعم ةايحلل ةصاخلا ةرئادلاو

 .يقبتملا كرتشملا ديحولا مامتهالا حبصأ دق هنأل

 رفس ةباثمب ودبي ةيميمحلل ثيدحلا فاشتكالا ْنإف هذه رظنلا ةهجو نمو
 لاجملا هيمحي ناك يذلا «درفلل ةيلخادلا ةيتاذلا ىلإ لماكلا يجراخلا ملاعلا نم

 رثكأب دهاشُي نأ نكمي يعامتجالا يف لاجملا اذه نابوذ ْنِإ .هيوأيو اًميدق ٌصاخلا

 يذلاو ءةلوحتملا تاورثلا ىلإ ةنكاسلا تاورثلا نم يمانتملا لّوحتلا يف حوضو

 نوناقلا لخاد زييمتو ةلالد لك نم ةورثلاو ةيكلملا نيب زييمتلا نامرح غلبي

 تدقف دقل ؛«كالهتسا» عوضوم حبصأ دق «سوملم» وه ام لك نأل «ينامورلا

 ةميق تبستكاو اهناكم ةطساوب تدّدحح ىتلا صاخلا اهلامعتسا ةميق ةيكلملا

 هسفن وه تّبثي نأ ريغتلل نكمي يذلا مئادلا اهلّوحت ربع تدّدح ةيرصح ةيعامتجا

 تناك دقل ."”لاملا وه كرتشم مساق ىلإ هدانتسا ةطساوب تقؤم لكشب طقف

 ةورثلا» ةباثمب ثيدحلا ىنعملا يف ةملكلا لامعتسا يف اوٌودب بسحف رشع نماثلا نرقلا

 .«اًحبر بلجت ثيحب ةيفيكب ةفظوملا
 تناك دقل ؛كرتشم مساقو رايعم ةباثمب لاملا ربتعت ةيطسورقلا ةيداصتقالا ةيرظنلا نكت مل (1)
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 رخبتلا اذهب طابترالا ديدش [70]ةطبترم ةيكلملا موهفمل ةثيدحلا ةيروثلا ةمهاسملا

 اًناكمو اًنباث اًءزج اهيلإ ةبسنلاب ةيكلملا نكت مل يتلاو .ءسوململل يعامتجالا
 كلذ سكع ىلع تناك لب ءرخآب وأ لكشب هكلام لبق نم اًبستكمو اًدج اًدّدحم
 ةّوقل شاقنلل لباقلا ريغ هكالتماو دسجل هكالتما يف «هتاذ ناسنإلا يف لصأ تاذ

 .«لمعلا ةّوق» سكرام اهامس يتلا ,دسجلا اذه

 يف اهل اًناكم تدجوو يوينّدلا اهعباط تدقف دق ةثيدحلا ةيكلملا ْنِإف اذكهو

 .هتايحب ةلصتم اهنأل اهدقفي نأ درفلل نكمي ال ام يف :يأ ءهتاذ صخشلا

 ةيكلملا لصأ وه ءرملا دسجب صاخلا لغشلا ّنأب «كول» ةيضرف تناك ءاّيخيراتو

 اهيف نوكت فورظ يف دعب شيعن اننإ عقاولا يف نكلو ؛ةبيرم نم رثكأ ةيضرف
 حيصت نأ نكمملا نم رثكأ هنإ .انلمع ةوقو انتراهم طقف يه ةتماصلا انتيكلم

 بسن ىلإ تمن دق اهنإف ءاّيمومع اًنأش تحبصأ نأ دعبو ةورثلا ْنأل ؛:ةحيحص
 ول امك هنإ .ةصاخلا ةيكلملا ةطساوب لامعتسالل ةلباق ريغ تحبصأ اهنأ ّدح ىلإو

 هولمعتسي نأ اولواح نيذلا كئالوأ نم هرأث قّقح دق يمومعلا لاجملا نأ

 ةورثلل ٌصاخلا كّلمتلا ءاغلإ سيل ءانه للجلا رمألا ّنأ ريغ .ةصاخلا مهحلاصمل
 .صاخلا صخشلل يويندلاو سوململا ناكملا ىنعم يف ةصاخلا ةيكلملا ءاغلإ لب

 نم يتأي رطخ وهو «يرشبلا دوجولا دّدهي يذلا رطخلا مهف لجأ نمو
 ءّقحب اًقوثوم اُليدب هيلإ ةبسنلاب يميمحلا نوكي ال يذلاو ءٌصاخلا لاجملا ءاصقإ
 مدقأ صئاصخ يهو ٌصاخلل ةصاخلا ريغ «صئاصخلا ربتعن نأ لضفألا نم هنإف

 هكلمن امو هيف كرتشن ام نيب فالتخالا ّنِإ .اهنع ةّلقتسمو ةيميمحلا فاشتكا نم

 يه اًًيموي اهكلهتسنو اهلمعتسن يتلا ؛ةصاخلا انتاكلتمم نأ الوأ وه ٌصاخ لكشب
 «ةيكلم نود نمف ؛كرتشملا ملاعلا نم ءزج ّيأ نم رثكأ عيرس لكشب هجاتحن ام

 يتلا ةرورضلا سفنو .2!”(ٍلامعتسا نود نم ٌكرتشملا» :َنإف «كلذ «كول» نيب املثم

 نم اًنامرح هرابتعاب يبلسلا هرهظم طقف رهظت يمومعلا لاجملا رظن ةهجو نم
 اهفرعي يتلا تاحومطلاو ةيلاعلا تابغرلا هيمسن ام قوفت ةريبك ةّوق كلمت «ةيرحلا
 يقتس لب هلغاشمو ناسنإلا تاجاح نيب نم اًمئاد ىلوألا طقف نوكت نلو ؛ناسنإلا

 ةععمرل ”12عوانوع نأ نلاأ] 007ةمصعما 5ع. ص 27. (1)
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 ةينغلا تاعّمجتلا لك [70]حضاو لكشب دّدهت يتلا ةردابملا ءافتخاو ةدوربلا نم كلذك

 ةايحلا ْنأ ّدح ىلإ يقيقح لكشب ناتطبترمو ناتلصتم ّدج ةايحلاو ةرورضلا نإ ."”اًدج
 ةيرحلا ءاسرإ نع اًديعبو ؛ةرورضلا ءاصقإ ّنأل .اًمامت ةرورضلا يصقُت ىتم دّدهت اهسفن
 َنِإ) ةرورضلاو ةيرحلا نيب زّيمي يذلا ظخلا ريكعت ىوس لعفي ال ؛ةيلآ ةقيرطب
 اهرابتعاب اًدبأ ةموهفم ةيرحلا اهيف نوكت ال يتلاو «ةيرحلا لوح ةثيدحلا تاشقانملا

 ةيتاذلا لوح ةلولحم ريغ لئاسم مّدقت اهنأ اّمِإ ءاهيف يناسنإلا دوجولل ةيعوضوم ةلاح
 «ةرورضلا ةجيتن اهرابتعاب مّدقت اهنأ امإو «ةدّدحم ريغ وأ ٌمات لكشب ةدّدحم ةدارإل

 نوكن نأو اًرارحأ نوكن نأ نيب سوململاو يعوضوملا فالتخالا نأ زربت اًعيمج يهو
 .(اًكردم دعي مل ةرورضلا ةطساوب نيرّيسم

 ةعبرألا ناردجلا نأ يه صاخلل ةصاخلا ريغ ةميظعلا ةيناثلا ةيصاخلا نإ
 يمومعلا ملاعلا نم اهب قوثوملا ةديحولا ةلزعلا درفلا بهت ءرملل ةصاخلا ةيكلملل
 وه الف ةيمومعلا ةايحلا نع جرخي نأ نكمي ثيح ةديحولا تسيلو ؛كرتشملا
 روضح يف ؛يلك لكشب يمومعلا يف ىضقُت ةايح نإ .عمسي وه الو دهاشي

 اهتيصاخ ىلع ةظفاحم كلذ عم لظتو .لوقن امك ةيحطس «حبصت «نيرخآلا

 ةضماغ ةيفلخ نم اقالطنا .ءكلذك ريصت نأ ةيصاخ دقفت اهنإف «ةيئرم اهرابتعاب

 َّنِإ .اًدج يعقاوو يتاذ ريغ ىنعم يف اهقمع دقفت ال نأ طرش ةيفخ ىقبت نأ يغبني
 ّدض كلذو ّرسلا ىلإ جاتحت يتلا ءايشألا لالظ نامضل ةعجانلا ةديحولا ةقيرطلا

 .20هيف ئبتخنل هكلمن اًناكم اهرابتعاب ةصاخلا ةيكلملا يه «ةيمومعلا ةايحلا رون

 رثكأ رهظي صاخلا لاجملل عناملا ريغ عباطلا َّنأ اًدج يعيبطلا نم هنأ مغرو
 ةصاخلا ةيكلملل ةيقيبطتلا ةجلاعملا َنإَف «هنم نامرحلاب رشبلا دّدُه ىتم اًحوضو

 اًمئاد اوناك دق رشبلا نأ ىلإ حوضوب ريشت ةثيدحلا لبق ام ةيسايسلا تائيهلا ةطساوب

 لاجملا لخاد ةطشنألا نومحي مهلعجي مل اذه نأ ديب .مهتيمهأبو مهدوجوب نيعاو

 نع ٌصاخ لكشب كلمي ام لصفت يتلا دودحلا ىرحألاب لب ءرشابم لكشب صاخلا

 :رظنا تالاحإلل) رقفلاو لمعلا نوحدمي ىمادق باّتكل ةليلقلا تابسانملا رطخلا اذه مهلأ (1)

 0. 11ع220ع - 82152, 0م

 ةيوق ةلالد اهل قؤئفسسو هءعدمو»ه لزنملا لخاد ىلع ةلادلا ةينيتاللاو ةينانويلا تاملكلا ْنِإ (2)

 . (381هنصصقعم, هم. كغ.رص. 22, 236) :رظنا .داوسلاو ةملظلا ىلع
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 نإف ءىرخأ ةهج نمو .هسفن كرتشملا ملاعلا نم ةصاخو «ملاعلا نم ىرخألا ءازجألا

 ةيكلملا يف ىرت اهرابتعاب [72] ةثيدحلا ةيداصتقالاو ةيسايسلا ةيرظنلل ةزّيمملا ةمالعلا

 ىلإ مهتجاحو نيكلاملل ةصاخلا ةطشنألا ىلع دكؤت تناك اًضيوع اًلكشم ةصاخلا

 مهم وه ام «نكلو .اهسفن ةسوململا ةيكلملا باسح ىلع ةورثلا سيدكتل مكح ةيامح
 باحصأ هلذبي يذلا دهجلا كاذ وأ ردقلا اذهب سيل يمومعلا لاجملا ىلإ ةبسنلاب

 لاجملل عمتجملا حايتجا نإ .نينطاوملا قئادحو لزانم لوح تاجايسلا لب «لامعألا

 ةرداصمل ةعاجن لئاسولا رثكأ وهو «.(سكرام) «ةيعامتجالا ةئشنتلا» لثمي صاخلا

 نإف .ىرخأ تالاح يف امك ؛ةلاحلا هذه يفو .ةديحولا ةليسولا سيل هنكلو ؛كالمألا

 سيلو ءاّنطب رثكأ لالحمضاب ضّرعت نأ اهنكمي ةيعويشلا وأ ةيكارتشالا تاءارجإلا
 .ةصاخ ةفصب ةصاخلا ةيكلمللو «ةّماع ةفصب صاخلا لاجملل ءائيقي لقأ

 رظن ةهجو نم هيلإ انرظن اذإو يمومعلاو صاخلا نيلاجملا نيب زييمتلا نإ
 يغبني يتلا ءايشألا نيب زييمتلا لداعي «ةيسايسلا ةئيهلا رظن ةهجو نم رثكأ ّصاخلا

 ّدض هدّرمت يف هدحو ثيدحلا رصعلاو .ىفخت نأ يغبني يتلا ءايشألاو ىرُت نأ
 نأ هناكمإب وه امب بكرمو يرث يفخلا لاجملا ْنأ مك فشتكا دق «عمتجملا
 اننمز ىلإ خيراتلا ةيادب ذنم هنأ حضاولا نم هنكلو ؛ةيميمحلا طورش تحت يوضني

 يف ىفخي نأ ىلإ جاتحي يذلا وه يرشبلا دوجولا نم يدسجلا ءزجلا ناك نهارلا
 رصعلا لبق يتلا ءاهتاذ ةايحلا ةرورضب ةطبترملا ءايشألا لك نإ .ٌصاخلا لاجملا
 ءاقبو درفلا فافك فرصت تحت تعض يتلا ةطشنألا لك تمهف دق ثيدحلا

 ريفوت ىلع نوصرحي مهداسجأب مهف «نييفخم نولاغشلا ناك دقل .عونلا

 ءاقبلا نهداسجأب نمضي يتاللا ءاسنلا كلذكو «''”ةايحلل ةيدسجلا تاجايتحالا

 اوناكو فنصلا سفن ىلإ نومتني ديبعلاو ءاسنلا ناك دقل .يرشبلا عونلل يدسجلا

 ّدك» ةايح تناك مهتايح َّنأل لب ؛نيرخآل اكلم اًصاخشأ اوناك مهنأل ال نييفخم
 امنيحو «ثيدحلا رصعلا ةيادب يفو ."ةيدسجلا فئاظولل تصّصخخ دق «لمعو

 .1254 25 ةسايسلا :وطسرأ (1)

 ءاسنلا نإ .(775333) ناويحلا ءازجأ يف م081105 وطسرأ اهيمسي ام يه ةأرملا ةايح نإ (2)
 اهل تايواسم نيب ؛يلئاعلا تيبلا سيئر ةجوز ىتح ةأرما يأ شيعت الو ءاّعم نوشيعي ديبعلاو

 اهطابترا نم ريثكب ّلقأ دلوملاب طبترت تناك يتلا ةبترملا ْنِإ ثيحب  تايرخأ رارحأ ءاسن
 يذلا وهو (اهيلي امو 1. 7 روكذم عجرم) ديج نولاف همدقي امو «4ةفيظولا» وأ ؛ةمهملا» ب
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 يرشبلا عضولا 4
 تيبلا يف صاخلا لاجملا يف هئافتخا ناكم عاضأ دق [73]؛ٌرحلا» لمعلا ناك

 ءارو نيمرجملا لثم ةعومجملا نع نيزّيممو نييفخم اوناك نيلاغشلا ّنإف :يلئاعلا
 تاقبطلا رّرح دق ثيذحلا رصعلا ّنأ ةلأسم ّنِإ .''”ةمئاد ةبقارم تحتو ةيلاع راوسأ

 صئاصخ نيب نم ربتعت نأ بجي اًبيرقت ةيخيراتلا ةرتفلا سفن يف ءاسنلاو ةلماعلا
 هنإ .ىفخت نأ يغبني ةيداملا نوؤشلاو ةيدسجلا فئاظولا ّنأ دقتعي دعي مل رصع
 طبضلاب صاخ وه ام اياقب ضعب ْنِإ ثيحب رهاوظلا هذه ةعيبط ىلع ةلالد رثكألا
 نأ يف يلصألا ىنعملا يف «تارورض» ىلع زكتري «ةصاخلا انتراضح يف ىتح
 .دسجل هكالتماب ةرورضلل اًعضاخ ءرملا نوكي
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 ةيرشبلا ةطشنألا عضوم

 ةرورضلا لباقت عم قفاوتي يمومعلاو صاخلا نيب زييمتلا نأ مغر
 نأ ةتبلا ينعي ال هنإف ءفرشلاو راعلا اًريخأو ةموميدلاو يهيدبلاو «ةيرحلاو

 نإ .صاخلا لاجملا يف صاخلا اهناكم كلمت راعلاو يهيدبلاو «يرورضلا

 اهئافخإ ىلإ جاتحت ءايشأ كانه ْنأ ىلإ ريشي نيلاجملل ةيساسأ رثكألا ىنعملا

 .دجوت نأ اهل ناك اذإ مومعلا مامأ ضرعت نأ ىلإ ىرخأ ءايشأ جاتحت امنيب

 يأ يف هيف اهدجن يذلا ناكملاب ٌمتهن نأ نود ءايشألا هذه ىلإ انرظن اذإو

 اذه يف صاخلا هناكم ىلإ ريشي يناسنإ طاشن لك ْنأ ىرنس اننإف «ةراضح

 لمعلا :يأ «ةيلمعلا ةايحلل ةيسيئرلا ةطشنألا ىلإ ةبسنلاب حيحص اذهو .ملاعلا

 هذهل لاثم ءكلذب فرتعن نحنو ىصقأ لاثم كانه نكلو ؛لعفلاو رثألاو

 .ةيسايسلا ةيرظنلا يف ربتعم رودب ماق هنوك يف لثمتي اًزايتما كلمي وهو ةرهاظلا

 نع وأ «لجأ نم ريخلا» نع ةزّيمم يه امب .قلطملا ىنعملا يف ةبيظلا نإ
 يف ةفورعم تحبصأ دق «ينامورلاو يقيرغإلا يكيسالكلا رصعلا يف «زاتمملا»

 نك ءاسنلاف» :هلوقو :«ةيلزنملا فئاظولا لكل مساقتلا اذه يف بتارملا طلخ» نع ملكتي
 ءاهيلإ نيمتني يتلا ةبترملا تناك اّيأو .ةيلخادلا ةايحلل ةيداعلا تاجلاعملا يف ديبعلا عم نطلتخي

 .«لاجرلا ىلع اًركح برحلا تناك املثم َنهيلع اًركح ناك لمعلا َنِإْف
 :رظنا رشع عباسلا نرقلا يف عنصملا لمع فورظب قلعتي اميف (1)

 طزوررع ظعمو ,كاتس(ماعع كلي 0هجولل ء تعم طوعهتئالعس (4ا5 ءل.,1926)
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 95 صاخلا لاجملاو ماعلا لاجملا

 لامعألا ربتعن اننإف «نيحلا كلذ [74] ذنمو .ةيحيسملا قاثبنا عم طقف انتراضح

 ةيحيسملا نيب ريهشلا داضتلا نإ .نكمملا يرشبلا لعفلل مهم عّونت يه امب ةريخلا

 دشأ سيل) "”عئار لكشب سونايلوترت ةرابع هصخلت يذلا يسايسلا نأشلاو ىلوألا

 ربدت ةجيتن هرابتعاب مهفي ام قحبو اًبلاغ وه (ةيمومعلا لئاسملا نم رثكأ انع ةبارغ
 طوقس ىتح ؛هنأ ةبرجتلا انتملع نأ دعب طقف ةرشابملا هتلالد عاضأ يورخأ

 كلذك اهل ةيحيسملا ةيورخأ نكلو 'ملاعلا ةياهن نعي مل ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 يهو .يرصانلا عوسي ميلاعت عم ةيميمح رثكأب ةطبترم ىتح امبر يهو ءرخآ لصأ
 هيف ىرن نأ ىلإ ليمن يذلا ملاعلا داسف يف داقتعالا نع ةلقتسم تالاحلا لك يف

 ظفاحي نأ يحيسملا بارتغالل نكمأ هلجأ نم يذلا يساسألا يقيقحلا بيسلا

 .يورخألا هئاجر لامتكا مدع هاجت رسبب هئاقب ىلع

 وه امك ةبيطلاو «ةبيطلا طاشن وهو لعفلاو ةملكلا يف اًطاشن عوسي ملع امنإ

 لاجملل ةيحيسملا ةاداعم ّنِإ .عمسُن وأ ىرُث نأ نم ءافتخالا ىلإ ةعزن يفخت نّيب
 نع نوكت نأ نكمي ام دعبأ ةايح اوشيعي نأ لئاوألا نييحيسملا عوزنو يمومعلا

 لامعألل ءافولل ةيهيدبو ةحضاو ةجيتن هرابتعاب مهقُي نأ نكمي «يمومعلا لاجملا
 حبصي نأ ذنم هنأ حضاو هنأل .تاراظتنالاو تاداقتعالا لك نع ةلقتسملا ةريخلا

 زجني نأ ةيصاخ دقفيو «هل ةزّيمملا ةبيطلا عباط دقفي هنإف اًيمومعو اًفورعم ام لمع
 دعت مل اهنإف ؛حوضوب ةبيطلا ترهظ ىتمو .ةبيطلا لجأ نم اّلِإ ءيش ءلجأ نم ال
 نذإ .نماضت لعف وأ مظنملا ناسحإلا لثم ةعفان نوكت نأ نكمي اهنأ مغر «ةبيط

 نأ نكمي ةبيطلا ّنِإ .(مكودهاشيل رشبلا مامأ ةليضفلا لعف مدع ىلع اوصرحتلا

 هسفن دهاشي نمو ؛اهلعاف لبق نم ىتح الو ءدحأ اهدهاشي ال امنيح طقف دجوت

 نم حلاص وضع ريدقت ىصقأ ىلع وه لب ءاّريخ دعي مل هنإف اًرّيخ المع يدؤي
 فرعت كلامش كرتت ال» نذإ .ام ةسينك يف اًوضع هرابتعاب بجاولل دؤم وأ عمتجملا

 .«(ٌكنيمي هلعفت ام

 .(38ص ء.روكذم عجرم) 1ءهنللتدس (1)

 سونيطسغوأ ركف ةمالس نيب فالتخالا ءاّيئزج رّسفي نأ ةبرجتلا يف فالتخالا اذهل نكمي (2)
 اًرئأت نيرثأتمو نيينامور نانثالا ناك دقل .ةسايسلا لوح عيظف لكشب ةسوململا نايليترت ءارآو

 .ةينامورلا ةيسايسلا ةايحلاب اًقيمع
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 يلجتلا يف صقنلا اذه «ةبيطلل ةيبلسلاو ةبيرغلا ةيصاخلا هذه لعلو

 اًثدح خيراتلا يف [751يرصانلا عوسي روهظ لعجي يذلا وه جراخلا يف يرهظملا

 مّلعو ربتعا هلجأ نم يذلا ببسلا هنأ دّكؤملا نم ودبيو ؛دودحلا دعبأ ىلإ اًبيرغ
 دحاولا اَّلِإ ءبّيط دحأ الف ؟اًبّيط ينيّمست اذامل» :بيط ناسنإل دوجو ال هنأ

 الجر نيثالثو ةتسلا نع ةيدوملتلا ةصقلا رّبعت عانتقإلا سفنبو .©'”(ّبرلا هنإ .دحألا
 نوفرعي الو ءدحأ مهفرعي ال نيذلاو ملاعلا ّبرلا ذقنأ مهلجأ نم نيذلا اًحلاص

 نأ دحأل نكمي ال هنأ «ةذفانلا طارقس ةركفب انركذي ام وهو .ةيادبلا يف مهسفنأ

 عوسي ةايح ةصق نإ ؛ةفسلفلا وأ ةمكحلا ّبح اهنم ردص يتلاو ءاّميكح نوكي

 نكمي ال هنأ :ةذفانلا ةركفلا نع قئبني ةبيظلا ٌبح نأ فيك ةدهاش ودبت اهلمكأب

 .اًبيط نوكي نأ دحأل

 زاجنإو فسلفتلا يطاشن يف اققحت اذإ ةبيطلا ّبحو ةمكحلا بح ْنإ

 امهنوك يفو ةينآ ةياهن ىلإ نالصي امهنوك يف ناكرتشي امهنإف «ةريخلا لامعألا
 نأ وأ اًميكح نوكي نأ هناكمإب ناسنإلا نأ ربّمعا ىتم :لاقي املثم امهيسفن نايغلي

 لعفلا ةظحل ىف اًدبأ ىقبي نأ نكمي ال ام دوجو قيقحت تالواحم نإ .اًرّيخ نوكي

 ميدقلا نيعسلا ةفسالف َّنِإ .فيخس ءيش ىلإ اًمئاد تّدأ دق اًصقن فرعت مل يتلا

 اوناك امنيح ىقمح اوناك ءءامكح اونوكي نأب مهسفنأ نوبلاطي اوناك نيذلا رحأتملا

 ةيصولا تسيلو .ريهشلا رالاف روث يف ءايحأ نووشُي ىتم نوحرف مهنأ نومعزي

 اهربتعن مل اذإ ؛ةفاخس لقأ رخآلا دخلا مّدقت نأبو نيبيط نوكن نأب ةيحيسملا

 .ةايحلا يف اهقّبطن نأ انلواح ام اذإو ءاراجم

 ةمكحلا بح نعو ريخلا بح نع ةقثبنملا تاطاشنلا نيب هباشتلا نأ ريغ

 ةبيطلا ةلاح نكل .ىمومعلا لاجملا عم نالباقتي « حيحص اذهو «نانثالاو .انه يهتني

 نأ اهدحو ةبيطلل يغبنيو .انراطإل ةمءالم رثكأ يلاتلابو ةهجولا هذه نم ىوصق يه

 عيسلا نيدي فيس (6+1-18 ىعع ليجتإ يف ةركقلا سفن دجوتو 19:18 اقول ليجتإ :(1)
 مامأ طقف رهظت نأ بجي لب «رشبلا مامأ ىوقتلا رهظت» نأ بجي الف .ةّيعدلا ىوقتلاو «قافنلا

 اًنلع «ال ءنكلو «ناسنإلا يزاجيس» ءديكأ اذهو «برلا ّنِإ .«رسلا يف ىري» يذلا ءّبرلا
 ةرهاظلا هذه نع رّبعت ؟طعامطءئانها«أغ ةيناملألا ةملكلا َّنِإ .ةدمتعملا ةمجرتلا ىعدت املثم
 .اًفافن روهظلا دّرجم اهيف دعي يتلا «ةينيدلا
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 رّرق اذإ ىتحو .توملا لبقت مل اذإ كلذو روهظلا نم بورهلاو ٌماتلا يفختلا فرعت
 نأ هيلع بجي ال هنإف «ةيرشبلا نوؤشلا «فهك» نم جرخي نأ نوطالفأ عم فوسليفلا

 تايهاملا فشتكي ال راكفألا ءامس تحت هنإف سكعلا ىلع لب «هسفن نم ىفتخي

 انأو انأ» نيب راوحلا يف هسفن فشتكي لب [76] ءبسحف ءايشألا كل ةينيقحلا

 نأف ."'”ريكفتلا ةيهام ودبي ام بسح نوطالفأ هيف ىري يذلا راوحلا وهو «يسفن
 امير كلذ مغر وه «نذإ ريكفتلا لعفو «هسفن عم نوكي نأ ينعي اًديحو ءرملا هوك

 .ةبحص نود نم سيلو كيرش نود نم سيل وهو .ءةدحو ةطشنألا لك نم رثكأ

 نأ ريغ ؛ةدحولا ةايح شيعي نأ عيطتسي ال ةبيطلاب علوملا ناسنإلا نأ ديب
 اهصقنتو دهاش نود نم اًساسأ ىقبت نأ بجي مهلجأ نمو نيرخآلا عم هتايح

 نيرخآلا عم شيعي امنيحف ؛درفنم وه لب ءاّديحو سيل ناسنإلا اذه .هتاذل هتبحص

 وه ام هسفنب دهاشيو هسفنب قثي نأ ىتح هنكمي الو.مهنع يفتخي نأ هيلع بجي هنإف
 ال امنيب «هتبحص يف نوكتل هراكفأ ىلع لّوعي نأ اًمئاد فوسليفلل نكميو .لعاف
 لاعفألا هذه ىسنُت نأ يغبني ؛دحأ ةبحص يف نوكت نأ ةرّيخلا لاعفألل نكمي
 نإف .كلذ ىلإ ةفاضإ .«اهتبيط» ةيصاخ مظحتس ةركاذلا ىتحف ءزجنُت نأ دّرجمب
 لك لثم راكفألاو ءركفلا يف فثكتي نأ هناكمإب ءركذي نأ نكمي هنألو «ريكفتلا

 هبشت ةسوملم ءايشأ ىلإ لّوحت نأ نكمي «ىركذلل اهدوجوب نيدت يتلا ءايشألا

 ةيرشبلا ةعانصلا نم اًءزج حبصتو «عوبطملا باتكلا وأ ةبوتكملا ةحفصلا

 نم اًءزج حبصت نأ نكمي الو ءاّينآ ىسنُت نأ بجي اهنأل «ةرّيخلا لامعألاو

 .ملاعلا اذه نم تسيل ّقحبو اهنإ ءاّرثأ كرتت نأ نود ربدُتو لبقت اهنإ ؛ ملاعلا
 ةروص ةبيطلاب علوملا لعجي يذلا ةرّيخلا لامعألل ثياحملا ملاعلا ناركن هنإ

 ريغ ةيصاخ «ميدقلا رصعلا يف ةمكحلا امك «ةبيطلا لعجي يذلاو اًساسأ ةينيد

 سيل ؛ةمكحلا بح نع فلتخملا ةبيطلاب علولا نأ ريغ .ةيرشب قوفو اًساسأ ةيرشب
 ىف ةدحولا نع اذج ةقلعخملا ةلزعلا ذآ املك اثامت ةيكلا ةرععل اهضخت

 ىلا ةيسلاب همم رثكأ اينما ةلردلاو ةيبلقلا ةزكاام دعم ىو :نيبجلا| اراك
 يف ةليصأ ةقيرط حبصت نأ نكمي ةدحولا ْنأ ريغ ؛ةدحولاو ةمكحلا نم ةسايسلا

 «سايجروغلا ةصاخ :رظنا) نوطالفأل ةديدع عطاقم يف 1ل1و:» ةزيمملا ةركفلا هذه ءرملا دجي (1)

 .(482 ص
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 ةضقانم رثكأ ةماعلا دارقنالا ةبرجت نوكت امنيبو ,فوسليفلا صخش يف ةايحلا

 يهو نمزلا نم ةرتف يأل ةلوبقم ريغ حبصت اهنأ ّدح ىلإ «ةرثكلل ةيرشبلا ةيعضولل
 ةرّيخلا لامعألا ىلع هلّيخت نكمي يذلا ديحولا دهاشلا برلا ةبحص ىلإ ةجاح يف

 امب ةينيدلا ةبرجتلا زيمي يذلا يورخألا ريبدتلا َّنِإ .يرشبلا دوجولا مظحت ال يكل

 لّمأت ةريثك نايحأ يف لصحي املثم ال ءطاشن [77] ىنعمب ٌبح ةبرجت ٌّقحب يه

 ةطشنألا لك لثم ءطاشنلا اذهو ؛هسفن ملاعلا اذه يف رهظي .ةمهلم ةقيقحل يبلس

 اذه نكلو .هيف زجنُي نأ بجي لب ءملاعلا نع لصفني نأ نكمي ال ىرخألا
 هنأ مغرو «ىرخأ ةطشنأ هيف زجنُت يذلا ناكملا يف ثدحي هنأ مغرو ءروهظلا

 ركني وهو ؛هناكسو ملاعلا نم برهي هنإ ؛اًلعف ةيبلس ةعيبط نم هنإف هب طبتري
 نم يمومعلا ءزجلا اذه ركني «كلذ نم رثكأ لب ءرشبلل ملاعلا هبهي يذلا ناكملا

 .نورخآلا هعمسيو ناسنإ لكو ءيش لك ىري ثيح ملاعلا

 دودح لخاد ةليحتسم تسيل ةقسّنم شيع ةقيرط يه امب ةبيطلا َنِإف اذكهو

 هذهب ةّدشب ىعو دق اًبيرقت دحأ الو .ىتح هل ةضّوقم اهنإ ءطقف يمومعلا لاجملا
 ىلع .عطقم يف أّرجت يذلا يليفاكيم نم رثكأ ريخلا لعفل ةبّرخملا ةيصاخلا
 دصقي ملو لقي مل هنأ حضاولا نمو .'”اًرايخأ نونوكي ال فيك» رشبلا ميلعت
 نم ناك نإو ءيمارجإلا لعفلاف ؛اًرارشأ نونوكي فيك رشبلا مّلعي نأ بجي هنأ

 ةبسنلابو .نيرخآلا نم عمسُي نأو ىرُي نأ بّتجتي نأ بجي .ىرخأ بابسأ لجأ
 رصعلا يف امك هسفن وهو ءدجملا ناك يسايسلا لعفلا سايقم َنِإَف يليفاكيم ىلإ
 قرطلا لك ْنِإف يلاتلابو .ريخلا نم رثكأ ٌرشلا مجن عطسي نأ نكمي الو .ميدقلا

 نإ .©!ةئيدر قرط يه «فرش ال نكل ةدايس حبر ديكأتلاب ءرملل» اهب نكمي يتلا
 يذلا ريخلاو ؛كرتشملا ملاعلا ءاّسأر ضّوقي وهو حقو فشكني يذلا ّرشلا

 هعم لمحي وهو اًيلخاد دسفي هنإ ءاّريخ دعي مل اًيمومع اًرود يدؤيل فشكني

 ةسينكلا لّوحت ببس ناك «يليفاكيم ىلإ ةبسنلاب هنإف ءاذكهو .بهذ نيأ هداسف
 يه امب ةيويندلا نوؤشلا يف اهتمهاسم وه ةيلاطيإلا ةسايسلا يف داسفإلا ىلإ
 هحرطي يذلا ليدبلا ْنِإَف هرظن يفو .نيدلا لاجرل يدرفلا داسفلا ال .كلذك

 .15 لصفلا ءريمألا (1)
 .8 لصفلا ءهسفن ردصملا (2)
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 نأ اّمإ :يتآلا كلذ نم ٌرفم ال وه يويندلا لاجملا يف ةينيدلا ةرطيسلا لكشم
 نأ امإو ءهسفن دسفي ناك هنإف انه نمو ةينيدلا ةئيهلا دسفأ دق يمومعلا لاجملا

 ةهجو نمف .اًمامت يمومعلا لاجملا تمّظح دقو ةميلس تيقب دق ةينيدلا ةئيهلا

 ناك دقو ءرطخأ تناك ينيدلا حالصإلا دعب ةسينكلا ٌنإف «نذإ يليفاكيم رظن

 .هرصع يف ينيدلا ديدجتلا ىلإ ربكأ قلقب كلذك نكلو ريبك مارتحاب رظني
 ةحابإ ةطساوب ميطحتلا نم نيدلا يمحت يهو» يتلا «ةديدجلا ةمظنألا»

 «ّرشلا اومواقي ال نأو» اًرايخأ اونوكي نأ رشبلا ملعت اهنإف «ةسينكلا ءارمأآ73]

 .2”نوديري يذلا رشلا لك نولعفي نيمرجملا ءارمألا» نأ كلذ ةجيتنو

 سيل طاشنلا اذه نأل .ىصقألا لاثملا وهو ةرّيخلا راثآلا لاثم انرتخا دقل
 ماكحألا ْنأ ىلإ ريشن يكل كلذو .تيبلا يف قبطي ثيحب صاخلا لاجملا يف
 ةايحلا» ةطشنأ ناكم تدّدح دق ةرم لك يف «يتلا ةيسايسلا تاعومجملل ةيخيراتلا

 ىفخت نأ يغبثي ىرخألاو ,«يمومعلا يف رهظت نأ يغبني اهادحإ نأ ثيحب «ةيلمعلا

 هذه حرطيو .اهسفن تاطاشنلا هذه ةعيبط قباطت نأ نكمي «ٌّصاخلا لاجملا يف

 تناك يتلا ةيلمعلا ةايحلا ةطشنأل ضيفتسملا ليلحتلا ةلواحم يونأ ال ينإف ةلأسملا

 ةايحلا ةهج نم اهيلإ ترظن يتلا ديلاقتلا ةهج نم بيرغ لكشب ةلمهم اهتالصفمت
 .ةقدلا نم ءيشب يسايسلا اهانعم ديدحتل ةلواحم اهنكلو .ةيلُمأتلا

 .1 لصفلا 111 باتك تاحراطملا (1)
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 101 لمعلا

 ثلاثلا لصفلا [79]

 لمعلا

 ررق نمز يف مئالم ريغ اذهو «سكرام لراك دقنب يلاتلا لصفلا يف موقنس
 سدحلاو راكفألا ةورث نم يفخ وأ حضاو ضارتقا نم نوشاتعي اوناك باّتك هيف

 فشتكا راسملا اذه يفو .سكرامل نيفرتحم نيضهانم اوحبصي نأ ؛يسكراملا

 ةرتفل يسن دقو هشيع قيقحت ئلع رداق ريغ ناك هسفن سكرام لراك نأ مهدخأ
 نأ يغبني «ةبوعصلا هذه مامأو .(مهدضاع» دق سكرام ناك نيذلا باّتكلا لايجأ

 :وسور ةمجاهم ىلع ربجم هنأب رعش امنيح «ناتسنوك نيماجنب هلاق ام ريكذتب موقأ
 يئاقتلا ةفدصلا قّفحت امنيحو .ميظع لجر يدقانب قاحتلالا ديكأتلاب بنتجأس»

 يننآل يسفن يساوألو يسفن ىّدحتأ يننإف «ةدحاو ةطقن لوح رهاظلا يف مهعم

 ىلإو نيعباتلا ءالؤه ناركن ىلإ ةجاح يف يننإ .. .مهفقوم مهرطاشأ ةظحل تودب

 لابو ىف رع اه راق عقئاسلاا

11 

 (20ءاتيديأ رثأو انداسجأ لمعد

 ةقراخلا ججحلاو .اًداتعم سيل رثألاو لمعلا نيب هحرتقأ يذلا زييمتلا نإ
 هنأ ديب .ماركلا رورم [80] رمت ال يهف كلذلو ةغماد ججح يه هل ةتبثملا ةداعلل

 يف ىتح اًدبأ للحت مل يتلا ءةحشملا تاظحالملا ضعب ادع اميفو ءاّيخيرات ,عقاو

 لبق ام ديلقتلا يف ءاوس همعدي نأ نكمي اًبيرقت اًئيش دجن ال اننإف ءاهباتك تايرظن

 «])ء 12 ]1 طعرءاع لعو ةمعتاعمس همرصممةععع 2 هءالع لعد مطملعمعد» (1819), ءعامتم7206 :رظنا (1)

 اهباتك يف ردان وهو «يسنرفلا لصألا دعب ةيزيلكنإلا ةمجرتلا ةفلؤملا تدروأ دقو] ذه هنو

 . 0ع ممآل 1وانع «ممقات انت هدصعلاع (1872 1549 ع .ه

 [.معلععر 5ععمصل :1؟ءقللتوع ه1 1011 00ص علا, 5ع. 26. (2)
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 لباقم يفو .ةثيدحلا لمعلا تايرظنل ةعساولا ةئيهلا يف وأ .يسايسلا ركفلل يثادحلا

 اًدج ةحضاو ةداهش ؛كلذ مغر كانه ْنإف ؛ءيخيراتلا حوضولا يف صقنلا اذه
 مأ اًميدق ناك ءاوس يبوروأ ناسل ّلك ْنأ يف لّثمتملا طيسبلا رمألا ,ةصاخو ةدينعو

 سفن هربتعن انحبصأ ام اينعتل ءيوغللا لصألا يف نيتلصفنم نيتملك كلمي اًئيدح
 .2نيتفدارتم امهرابتعاب اًمئاد امهلمعتسن اننأ مغر امهيلع ظفاحيو «طاشنلا

 زييمتلاب ام اًئيش رّكذي دسجلا لمعو يديألا رثأ نيب «كول» زيبمت ٌنإف ءاذكهو

 يناملألا ظفللا هقباطي يذلا ّيفرححلا ظءاماءءطهع6 نيب ميدقلا ينانويلا
 ةايحلا تاجاح نوبلي ةفيلألا تاناويحلاو ديبعلا» لثم نيذلا كئلوأو ةةوهل ب ءلعت

 ءانه ىتح هنأ مغر» مهداسجأب نولمعي ةيقيرغألا يف وأ ,2!(مهداسجأ ةطساوب

 ةلمعتسملا ةملكلا ْنأ امب «نيفدارتم امهرابتعاب امهعم لماعتي رثألاو لمعلا ْنِإف
 ةدحاو ةلاح كانه هنأ ريغ .6«(لاغتشالا) تهم (هواطعن لب ؛(لمملا) جمهعاه تسيل
 نيتفدارتم امهرابتعاب نيتملكلا لامعتسا ىعسم لشفي اهيفو ءاّيوغل ةيمهأ رثكألا يه

 .قباطم مسا نيوكت يف ةصاخ اذهو ءاعم نيثدحملا دنع وأ ىمادقلا دنع ءاوس

 ةملك ينعت ال رشع عساتلا نرقلا فصتنم لبقف ؛؟عامجإلا دجن كلذك انهو

 عم فنصيل اًيلعف اًمسا ىقبي هنأ ريغ «ةتبلا زجانلا جوتنملا اًمسا اهرابتعاب ««لمعلا»

 ىتح ءرثألا مسا نم اًقتشم تباث لكشب هسفن جوتنملا مسا نوكي امنيب ءمسالا

 نإ ثيحب نهاّرلا ثيدحلا رّوطتلا كرتشملاو ماعلا لامعتسالا [1]81 عبّتا امدنع
 .©0نايسنلا يط طقس دق «رثأ» ةملك نم لعفلا

 اهطوودمع نيب زّيمي ينيتاللاو هوس عنو مههعاه نيب زّيمي ينانويلا ناسللا ْنِإَف ءاذكهو (1)
 .هدجهتالعع نيب زّيمي يسنرفلاو .يوغللا رذجلا سفن كلمي يذلا ةدطعاعشتت وأ ؟همعتءو
 ةقباطملا ّنإف تالاحلا هذه لك يفور ."تاطعم ر هباعلاع# نيب زّيمي يتناملألاو همكجكاععو

 تقبط «0(©429 ةيناملألا ةملكلا نإ .سؤبلاو ملألا ىلع «طلخ نود نم «ةلالد اهل ؟لمعلل»
 ىمسُي ناك يذلا ءيفرحلا رثأ ىلع ال نانقأ هذّفني يذلا لقحلا لمع ىلع طقف ةيادبلا يف
 نم ةقتشم يهر اهطومهتع# مدقألا ةملكلا 68؟:هفالع# ةيسنرفلا ةملكلا تضّرع دقلو .««:اع
 كلذك :رظناو تلمس 7 ؟هماع طع, م0. 1854, : رظنا .بيذعتلا نم عون رهو انتععائادس

 ااتعءاعم 1ءامرعر «13 9231 :8؟0اتاتمو لنص تما ءا لمع 1:06ع», لوسشمال 0ع مم ءطمامعأع

 دميصولع ه4 مداطماموتوسعرا/هأ. 211,510. 1948(1).

 .1254 825ةمايسلا :وطسرأ (2)

 «نييناسللا يفو .«مىاععم ةيناملألا ةملكلاو #00 ةيسنرفلا ةملكلا ىلإ ةبسنلاب لاحلا يه هذه (3)
 6ه؟هلللعع نيتملكلا نإف «اهطو#) ةملكل دئاسلا يزيلكنإلا لامعتسالا نع نيزيمتم امهرابتعاب
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 ةميدقلا روصعلا يف زييمتلا اذه لهاجتي نأ يغبني ناك هلجأ نم يذلا ببسلا نإ

 قاثبنا لصألا يف ٠ «لغشلا راقتحا نإ .ةيافك 00 ودبي «ةسوردم ريغ هتلالد ىقبت نأو

 ال دوهجم لك عم ةيفطاع ةجاحل ّلقأ سيلو .ةروردشلا قمر وسلا يل ةعماج كارز

 لمعلل راقتحالا اذه .ركذلا ّقحتسي مخض لمع يأ الو بصن يأ الو رثأ يأ كرتي

 ام ءيش لك نع اوفقوتي نأب نينطاوملا ةبلاطمو ةنيدملا ةايح تابلط ّومن عم ٌدتما دق
 ةداعلا تناك دقل .اًدهج بلطتي ناك ءيش لك لمش هنأ ٌدح ىلإ «ةيسايسلا ةطشنألا ادع

 نيب ةطاسبب زيمت تناك «ةلودلا  ةنيدملل لماكلا رّوطتلا لبق «ةميدقلا ةيسايسلا

 هتيب ىلإ مهذخأي رصتنملا ناك نيذلا (808101 وأ ةت8©20) نيموزهملا ءادعألا «ديبعلا

 اوشيعيل نولمعي ثيحب (؟ةسناتومعو وأ هالكع4ء) اًمدخ مهلعجي ناكو مئانغلا يقاب عم

 نيذلا «سانلا عيمجل نيلماعلا :(0ءمهانتعهأك) نيبو ء«شيعلا نم دّيسلا اونكميلو
 كلذ دعبو ."'”يمومعلا لاجملا لخادو صاخلا لاجملا جراخ ةيرحب نوكّرحتي اوناك
 انيثأ ءانبأب كلذك مهفصي ؟نولوس» ناك نيذلا نييفرحلا ءالؤه مسا رّيغت نأ دعب ىتحو

 يساسألا مهمامتها ربتعُي نيذلا سانلا : يأ طهصدانوهأ مهيّمسي ناك ؛«سوتسافيه»و

 بترت ةنيدملا تأدب ثيح سماخلا نرقلا ةياهن يف طقفو .ةماعلا ةحاسلا ال ةقرحلا

 يف عضو دق وطسرأ َّنِإ ثيحب اهبلطتت تناك يتلا تادرهجملا نم اًقالطنا تالاغشنالا
 مغرو .«اًهيوشت رثكألا دسجلا [82]اهيف نوكي يتلا» تالاغشنالا كلت ىندألا ةبترلا

 ةاعّرلا لبقي نأ هيلع يغبني ناك دقل «نينطاوم طه80501 رابتعا ضفري ناك هنإف كلذ

 .©0(نيتاحنلا الو نيعرازملا ال نكل) نيِماَسَّرلاو

 سصص) ميرغ ظحال دقلو ؛سؤبلاو ملألا ىلع ةيلصألا ةلالدلا اًبيرقت اترسخ دق هنطعأف مهو
 «ال/ هطنعمل زصس ةلاعتعم ةمئهعطع :يضاملا نرقلا فصتنم يف رّوطتلا اذه دعب (روكذم عجرم

 لتع 6طعلعتادمع 705 5201668 انقل ةءطعج ءرعع مدطعتأا هياط عععقعطتقغ, لع 702 هطاتقب 07658,

 جات عاء عنخ, اهلخأ انتل معاععأطما 1ص عع طعان أل معزت 01عدع ؟0+ انه0 زعمع ءهسعطعأما 5ءاأ عم ع

 لمعتسُت يكل ةيمانتم ةعزن نّيبت «99/ءءا»و «هعلا عدو «ههيا» ءامسألا نأ مهملا نمل هنإو

 .ةثالثلا نسلألا لك يف ّنفلا راثآ ىلع ةلالدلل
 ل. 2. /عدقمأر «1]13021 ءأ هقهكانتع لهصك ]8 (0عععع ةمعاعمسع» (لهسعممل قع مهعءطمامهتع : رظنا (1)

 ىدل ةعسنماععمأ ظفللا نإ همدصقلع ء( مهاطمامعتودع, آرآ1,ل0. 1 [آدهندمن- 1ك ةععط, 1955))

 لك فرعي هنإ : اًلماع هرابتعاب ؛كلذك وه امي «لصألا يف يفرحلا فصي ال «دويزيهو سوريموه
 نكل «نودادحلاو عاتصلا  نويفرحلا :بعشلا ةدئافل !'هزاعمو لا راطإ جراخ قّبطت يتلا تاطاشنلا

 .«نودشنملاو طابضلا طساوأو نرفاّرعلا مهنم لفأ سيل

 ةنطاوملا يف طهههانعمف لا لوبق لوح وطسرأ شاقن ىلإ ةبسنلاب .اهولتي امو 1258635 ةسايسلا (2)

7 



 يرشبلا عضولا

 ةئاملاب نينامث نأ رّدقُي ثيح :يميمح لكشب عقاولا قباطت هتيرظن ّنِإ .1ذإ. 5 ةسايسلا :رظنا
 (ه؛هااعمادماعو ةهه ؟ءابرغ) اوناك ءاوس نينطاوم اونوكي مل ءاّراجتو الامع رارحألا نم
 طوع [1ءامعطعاطعتسب : رظنا) تاقبطلا هذه ىف نوجردتي نيقتعم اًديبع اوناك وأ م6:هأاع8)

 ين لوعمط 8دمءاعطةصلا ركذي 11 اهم 1( عم عطلعطاع لمع 4لتعصسسم [1938] ,آ, 39814.)

 ىلإ يمتني نم لوح دئاسلا ينانويلا ي أرلا 9 موءطتوعاطع طسل طع عع طتعاطاع (9/01. 1آ,5هعو. 6,8)

 .تحنلا لوح لاقم يأ فرعن ال اننأ كلذك لجسيو ءاهيلإ يمتني ال نمو 638810501 لا ةقبط

 نم الامتحا نوكي ال اذه نِإَف ءرعشلاو ىقيسوملا لوح تالواحملا نم ديدعلا رظن يفو

 ىتحو ةمظعلاب ريبكلا روعشلا لوح صصقلا نم ديدعلا فرعن اننأ نم رثكأ «ءثوروملا فدص
 اذه لصاوت دقلو .نيتاحنلا فرط مهلوح ركذث ال نيذلا «نيروهشملا نيماسرلا نيب نم ةحاقولا

 ربتعي ثيح ءةضهنلا رصع يف دجوي لازي ام هنإو .نورق ةدعل نيتاحنلاو نيماسرلل ريدقتلا
 نونفو ةيلاربيللا نونفلا نيب ب ىطسو ةبترم مسرلا لتحي امنيب «ةيدوبعلا نونف نيب نم تحنلا

 0146 81عسسمغط «همتاقوع جانع 0ءوءطتعطا6 لع همم ةةرتاتق», ثارون وتوأ :رظنا] ةيدوبعلا

 ةععطتل (انع 50هد21؟تووعممعطقلا انهل 502ةلمهاناتط, ؛؟هأ لمآ, 286. 21915]).

 يذلا دوهجملا بسحب فئاظولا ىلع مكحي ناك ةلودلا ةنيدملا يف ينانويلا ماعلا يأرلا نإ
 كلانه» :ةاعرلا ةايح لوح ةظحالم يف وطسرأ همدقي ام اذهو ءهقرغتست يذلا نمزلاو هبلطتت
 ىلع نولصحي مهنأل ؛ةاعرلا ةايح يه السك رثكألاو .ةيرشبلا ةايحلا قرط يف ةريبك تافالتخا
 ؛(ءاتطماه2هانؤأد) هيفرتلا ىلع نولصحيو مهتاناويح نم (ممدمو) /لمع نود نم مهئاذغ

 انه ركذي ءدئاسلا يأرلا عبتي ءامبر وهو ءوطسرأ نأ مهملا نمل هنإو .(1256930 :ةسايسلا)
 يتلا تاطاشنلا ضعب نع اًعانتما اهرابتعاب ؛ةططواغ ل طرش ةباثمب ام اًئيشو :(86:ع18) لسكلا

 هعموتم َنأب اًيعاو نوكي نأ يغبني ثيدحلا ئراقلا َنِإف ءاًمومعو .ةيسايس ةايحل اطرش نوكت

 هيفرتلا ةايحو «هيف اهدجن يتلا تالالدلا سفن هل تناك لسكلاف .ءيشلا سفن اسيل ةكطداغ و
 ةنيدملا لخاد اًروطت رّيمت «لسكلاو ةاكطماغ ةلداعملا نكل .لسك ةايح ةربتعم نكت مل ةاكطماغ

 لب «نيشي يذلا وه رثألا سيل" :دويزيهل تيب ركذب مهنا دق طارقس ّنأ نوفنيزق لقني اذكهو
 اًيدوبع اًركف هذيمالت ناهذأ يف خّسر دق طارقس نأ ينعي ماهتالا ناك دقل .«لسكلا وه

 . 16 صمعدطاته: 2. 56]

 فئاظولا لكل ةينانويلا ةلودلا  ةنيدملا راقتحا نيب زييمتلا ركذتن نأ مهملا نم هنإف ءاّيخيراتو

 نيبو «نينطاوملا ىدل ةقاطلاو نمزلا يف ةريبكلا تابّلطتملا جراخ لصحت يتلا ةيسايسلا ريغ
 ام اًيدوبع اًرثأ اهرابتعاب ةايحلا ةمادتسال طقف حلصت يتلا تاطاشنلل ّمعألاو مدقألا راقتحالا

 نامهاسي ؛سوسيدوأو سيراب َنِإَف ءسوريموه ملاع يفو .رشع نماثلا نرقلا يف فرعي لازي
 لطبلا ءافتكا لثمي اذه لكو .خلا اهتوخإ سبالم فظنت اهسفن 1/ةان51628و امهتويب ءانب يف

 ىنع ام اذإ اًسئاب رثأ يأ نوكي الو .هصخش ّرولعلو هتيلالقتساو «هتاذب سوريموه ىدل

 قلعتي رمألا دعي مل ام اذإ ؛دابعتسا ةمالع نوكي نأ نكمي طاشنلا سفن ْنِإ ؛ ربكأ ةيلالقتسا

 ىلإ عوضخلا نع ربعي لب ةدايسلا نع ربعي دعي مل اذإو «ضحم صالخ درجمب لب لالقتساب

 ّدح لاحلا ةعيبطب وه ّيفرحلا نع سوريموه همدقي يذلا فلتخملا مييقتلاو .ةرورضلا

 .ردراه دراشتيرل ثيدح لاقم يف عئار لكشب مدقت ةيلعفلا هتلالد نكلو .فورعم

 1[نءامسل ؟1دعلمع, ظالععدقما لعع (توتععطعس (1949)
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 بابسأ نيينانويلل ناك «لمعلل مهراقتحا نع لزعمبو ءهنأ اذه دعب ىرنسو

 اذه ْنأ ديب عناصلا ناسنإلا ةيلقع نم رذحلل ىرحألاب وأ ّيفرحلا نم رذحلل
 ةطشنألل ةميدقلا ماكحألا لك موقت امنيب «تارتفلا ضعي يف طقف حيحص ءرذحلا

 نأ ضورفملا نم ناك يذلاو ءالثم دويزيه ماكحأ كلذ يف امب ؛«ةيرشبلا

 هتاجاح ةرورض هضرفت يذلا دسجلا لمع َّنأب عانتقالا ىلع ؛''”لمعلا [831حدمي
 موقن يتلا نكلو لمعلا يف لّثمتت نكت مل يتلا تالاغشنالا َنِإف اذكهو .َيدوبع وه

 عضول ةلثئامم تناك .«ةايحلا تاجاح ةيبلت لجأ نم لب ءةعتملا لجأ نم ال اهب

 تارتف يف بيترتلا يفو مييقتلا يف تاعيونتلاو تارييغتلا رّسفي اذهو .لمعلا

 رصعلا يف نيرقتحم اناك ةفرحلاو لمعلا ْنأ ربتعي يذلا يأّرلاو .ةفلتخم نكامأو

 نيخرؤملل قبسم مكح وه .مهدحو ديبعلل نيصّصخم اناك امهنأل ميدقلا
 نم هنأ نوربتعي اوناك مهنإ ءرخآ لكشب نورّكفي ىمادقلا ناك دقلف .نيئثدحملا

 يّبلت يتلا تالاغشنالا لكل ةيدوبعلا ةعيبطلا بيسب اًديبع ءرملا كلمي نأ يرورضلا

 ةيدوبعلا نع عافّدلا ناك ثعاوبلا هذه ةطساوبو .©”ةايحلا ىلع ظافحلل تاجاحلا

 ةيدوبعلا هذهو [841]«ةرورضلل اًديبع نوكن نأ ينعي ناك لمعن نأو ءاهريربتو

 تارورض ةرطيس تحت مهو رشبلا ْنأل .ةيرشبلا ةايحلا طورشل ةثياحم تناك

 جتني يذلا وه بسحف رثألاو ء«دويزيه لامعأ يف نازيامتي (©8هدو صمعمو ) رثألاو لمعلا نإ (1)

 لك لثم ءلمعلا نأ ريغ :(226 - 20 ص :مايألاو راثآلا) صّلخملا عارصلا ةهلآ ءسيريإ نع

 نأل سوز نم باقع وهو (اهولتي امو 90) ارودناب قودنص نع جتنأ دف «ىرخألا رورشلا
 «رشبلا نع ةايحلا ٌتفخأ دق ةهلآلا ّنإف ءنيحلا كلذ ذنمو هلمأ بيخش دق رهاملا» سويثيمورب

 دويزه َنإف «كلذ ىلإ ةفاضإو .(82 ص) «زبخلا ىلكآ رشبلا» تنعلو ء(اهولتي امو 42 ص)

 ةايحلا ظرقي هنإ تاناويحلاو ديبعلا هب موقي ام وه لوقحلا لمع نوكي نأ يهيدبلا نم ربتعي
 وه ىلعألا هلثم نأ ريغ  ينانوي ىلإ ةبسنلاب ةيافكلا هيف امب ةداعلل قراخ َدعُي اذهو  ةيمويلا
 امك ءرحبلا تارماغم نع اًديعبو «هلزنم يف ىقبي يذلا ءىقشيو لمعي نم ال يقارلا عرازملا

 .هئوؤش يف مكحتيو ء(اهولتي امو 29 ص) اروغألا يف ةيمومعلا لامعألا نع

 تايرورضلا نود نم» :هنأب حيرصتلاب (1253 625 :ةسايسلا) ةيدوبعلل ريهشلا هشاقن وطسرأ أدبي (2)

 قيرطلا وه ديبع ديس ءرملا نوكي نأف :«ةليحتسم حبصت «ةبّيطلا ةايحلا لثم اًمامت «ةايحلا َنإف
 ةايحلا هبلطتت ام اذهو ؛ةعيبطلل اًداضم سيل اذهف يلاتلابو ؛ةرورضلا ىلع ةرطيسلل يرشبلا

 امك اًمامت نوطالفأ مهفّتصي ءةايحلا تايرورض نورفوي نيذلا نييفيرلا ْنإف ؛يلاتلابو .اهسفن

 (1[هعرأ 5ءطاونكعع, «تهعاع 1طعمتعم ذأ كاوا عب هده :رظنا] ديبعلا عم وطسرأ لعفي

 11هزدعرع غ0 ةهتواما]1ع», !كوصومل 5نسلتنعو ذم تدم ءدل ©طئامامووب, ا/ ها 517/11 [1936)).
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 نم ىلع ةرطيسلا ربع طقف كلذو « مهتيرح باستكا نوعيطتسي اوناك «ةايحلا

 ردق وهو ءاّردق ناك ءٍدبعلا طاطحنا نإ .ةّوقلا ةطساوب ةرورضلل مهنوعضخي
 تاناويحلا نم بيرق نئاك ىلإ ناسنإلا لّوحت ببسي هنال ءتوملا نم ءوسأ

 ثدح اذإ وأ عوضخلا ةطساوب دبعلا عضو يف اًرّيغت نإف «يلاتلابو .2'”ةفيلألا
 تفص ىلإ تالاغشنالا ضعب يف عفري «ةماعلا ةيسايسلا عاضوألا يف اًرّيغت

 .20ايلآ رّيغتت تناك دبعلا «ةعيبط» ْنإف ةيمومعلا نوؤشلا

 مل ءرّخأتم نمز يف سيل نكلو «ميدقلا رصعلا يف ةيدوبعلا ةسسؤم نإ
 لوصحلل لالغتسالل ةليسو الو نمثلا ةديهز ةلماع دي ىلع لوصحلل ةقيرط نكت
 .ناسنإلا ةايح طورش نم لمعلا ءاصقإل ةلواحم ىرحألاب نكلو :حابرأ ىلع
 ربتعي نكي مل ىرخألا ناويحلا ةايح فانصأ لك عم هنومساقتي رشبلا ناك امف

 ةيناسنإلا ريغ ةعيبطلل مهف ءوس رثكألا ةيقيرغإلا ةيرظنلل اًببس ناك اذهو «اًيناسنإ
 وهو هديبع قتع يذلاو ء.حوضو لكب ةيرظنلا هذه ضرع يذلا وطسرأو ؛دبعلل
 هرابتعا ىلإ ليمي امم قاستا مدع لقأ كش الب ناك ءتوملا شارف ىلع

 نأ طقف ضفر نكلو «ةيناسنإ تناك دبعلا ةردق ْنأ ركني مل هنإ .نوثدحملا

 اًمامت نيعضاخ اوناك املاط يرشبلا عونلا دارفأ ىلإ «رشبلا» ةملك لمعتسي

 لماعلا ناويحلا موهفم يف «ناويح» ةملك لامعتسا نأ حيحصو .©”ةرورضلل

 ناويحلا» ةرابع يف ةملكلا سفنل لدجلل ريثملا لامعتسالا نع اًرّيمم هرابتعاب

 هّلعلو  طقف دحاو لعفلاب وه لماعلا ناويحلاف .اًمامت رّربم هنكل :«لقاعلا

 .ضرألا رّمعت يتلا تاناويحلا عاونأ نيب نم  ىمسألا

 ةهجو نم ءيش لك نوري مهنإ9 :«نيئّيس» مهنوكب ديبعلا لك سديبيروي مسي ىنعملا اذه يف (1)
 . (5تمواعمعمكس ظنتيارلعست, هل. معدتي 228. 49, 862) «نطبلا رظن

 (ه ءكهناطعت# ؟ةّرح لغاشم» مهيلإ لكون نيذلا ديبعلا لماعُي نأ حصني وطسرأ ناك ءاذكهو (2)

 ةيروطاربمإلل ىلوألا نورقلا يفو «ىرخأ ةهج نمو .ديبعك ال ةمارك رثكأب (هه «ع0ه)

 ديبع اًمئاد اهيدؤي ناك يتلا ةيمومعلا فئاظولا ضعب ةيمهأو ةميق تربك امدنع ؛ةينامورلا

 ناك  نييندملا مدخلا ماهم .عقاولا يف نودؤي نيذلا _ وعيمأ معطانعت لا ءالؤه ءنريمومع

 .رارحأ ءاسنب جاوزلابو «ءادرلا سايلب مهل حمسُي
 «اًيرشب دبعلا نوكي ال صقنلا اذه بيسبو ءوطسرأ رظن يف ءدبعلا دنع نابيغت نيتللا نيتيصاخلا نإ (3)

 اذهو .(م«ههنءعقنف) رايتخالاو مّقوتلا ةكلمو .60001«ه6لعه8) رارقلا ذخأو «ةرواشملا ةكلم امه

 .ةرورضلل عضاخ دبعلا نأ :لوقيل اًحوضو رثكأ اًقيرط اَّلِإ سيل ءديكاتلاب
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 رصعلا يف هلهاجت عقو دق رثألاو لمعلا نيب زييمتلا نأ اًنجافم سيلو [5]

 يمومعلا لاجملاو ضاخلا يلزنملا ريبدتلا نيب ةقرفتلا نإ .ميدقلا يكيسالكلا

 نيبو ءاثطاوم ناك يذلا ةرسألا سيئرو اًدبع ناك يذلا مداخلا نيبو «يسايسلا

 نأ ٌقحتست يتلا ةطشنألاو ءصاخلا لاجملا يف ىفخت نأ يغبني ناك يتلا ةطشنألا
 لك لمشت اهنأ ّدح ىلإ ةريبك ةقرفتلا تناك دقل ءركذتُت نأو عمسُت نأو دهاشُت
 ربكأ صّصخي له :دحاو سايقم الإ قبي مل ثيحب اهددحتو ىرخألا تازييمتلا

 لاغشنالا كّرحي لهو ؟يمومعلا ىلإ مأ صاخلا ىلإ دهجلاو تقولا نم ردق
 مه مأ ةصاخلا نوؤشلا مه تعم مه ممطاتعمع رأ تعم ممالدال مهمات ةطساوب

 تازييمتلا هذه ٌةفسالفلا سمط ةيسايسلا ةيرظنلا قاثبنا عمو .“”؟ةيمومعلا نوؤشلا
 يفو .طاشنلا عاونأ لكو لمأتلا ةلباقم ةطساوب ةطشنألا نيب ةقرفتلاب تماق يتلا

 ذنم «حبصأ دقو ةرورضلا ةناكم ئّوب دق هسفن يسايسلا طاشنلا َنِإَف ءهسفن تقولا

 رظتنن نأ نكمي الو .ةيلمعلا ةايحلا تالصفمت لكل كرتشملا مساقلا «نيحلا كلذ
 ةفسالفلا زييمت لبق يذلا ءيحيسملا يسايسلا ركفلا نم ءلوقعم لكشب ؛ةدعاسم
 ةيلك ةميق هاطعأ دقف ءطقف ةبخنلل ةفسلفلاو مظعألا داوّسلل نيدلا نأ امبو ءهدوجول

 .عيمجلل ةيبوجوو

 لك بلق يذلا  ثيدحلا رصعلا نأ ءرمألا ئداب يف ءشهدملا نم هنكلو
 ةيديلقتلا ةيبتارتلا نم لقأ سيلو لّمأتللو «لعفلل يديلقتلا ماظنلا بلقو ديلاقتلا

 ناويحلا عفرو ميقلا لك عبنم هرابتعاب لمعلا دّبمو ءاهسفن ةيلمعلا ةايحلا لخاد
 ثيدحلا رصعلا اذه ب اًميدق لقاعلا ناويحلا اهلتحي ناك يتلا ةبترملا ىلإ لماعلا
 ناويحلا نيب اًحضاو زييمتلا اهيف نوكي ةدحاو ةيرظن جتني نأ هناكمإب نكي مل

 اننإف «كلذ نع اًضوعو .«انيديأ رثأو انداسجأ لمع» : يأ عناصلا ناسنإلاو لماعلا

 دجن ليلقب كلذ دعبو «جتنملا ريغ لمعلاو جتنملا لمعلا نيب زييمتلا اَلوأ دجن
 ةطشنألا لكل ةمسقلا ولعت اًريخأو .لهؤملا ريغ لمعلاو لهؤملا لمعلا نيب ةقرفتلا

 نكلو .ةيساسألا ةيمهألا ولعب نيتيبتارتلا نيتاه ىلع يركف لمعو يودي لمع ىلإ
 جتنملا ريغ لمعلاو جتنملا لمعلا نيب زييمتلا ْنإف «ةثالثلا تازييمتلا هذه نيب نم

 يف نيريبكلا نيرظنملا نأ اًيضّرع رمألا سيلو «ةلأسملا ّبل ىلإ لصي يذلا وه

 .7/. 2. 2« مع مايطانعف نورشيش (0
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 .امهيليلحت ءانب لماك هيلع اسّسأ دق سكرام لراكو ثيمس مدآ :يأ .لاجملا اذه

 «هتيجاتنإ) ناك ثيدحلا رصعلا يف لمعلا نأش نم عفّرلل يقيقحلا [86] ببّسلا نإ
 وأ ناسنإلا قلخ يذلا وه (ّبرلا ال) لمعلا ْنأ نم اًرفك ودبت يتلا سكرام ةركفو

 رثكألا تناك ىرخألا تاناويحلا نع ناسنإلا زّيم يذلا وه .(لقعلا ال) لمعلا نأ

 .2”هيلع قفاوو ٌتيدحلا رصعلا لماك هلبق دق يأرل ةيقطنمو ةيرذج

 ماعلا يأرلا عم نيقفّتم اناك سكرامو ثيمس نم اّلك ّنإف ءكلذ ىلإ ةفاضإ
 ذوذشلا نم اًعون هرابتعابو اًيليفط هرابتعاب جتنملا ريغ لمعلا ارقتحا امنيح ثيدحلا

 رطاشي ناك سكرام نإ .ملاعلا رثي مل ام لمعلا مسا ٌّقحتسي ءيش ال نأ ول امك

 اًئيش نوكرتي ال نيذلاو .. .ىلاسك افويض» نوهبشي نيذلا «مدخلل» هراقتحا ثيمس

 وأ هالظءاهف مشحلاو مدخلا ءالؤه يف ريكفتلا ناك نكلو .”(هوكلهتسا ام لباقم
 نيذلا ءالؤه ءةايحلا ديق ىلع اوقبيل نولمعي اوناك نيذلا نيعباتلا 18

 ذنم سكرام ىدل اًنابث راكفألا رثكأ نم ةدحاو تناك ««يرشبلا لمعلا ةطساوب ناسنإلا قلخ» (1)
 اهبسني) قانهءمهكءطعأ 68 بابشلا تاباتك يف غيصلا نم ديدعلا يف اهيلع رثعن نأ نكميو .هبابش
 11وم-اكدععاك 6يدصامسكعقطع, م01 : رظنا) اكيتانلع لعع 2ءععادءطعم آ012|عءاكانأ (يف لغيه ىلإ

 فيرعتلا ضّوعي نأ ,عقاولا يف سكرام دصق دقل 1, 701. 8[,5ءءاتد 1932], مم156,320 167).

 هعتسقما لماعلا ناريحلاب هقيرعتب ةهتسقا 2ةهههلع القاع اًناويح هرابتعاب ناسنإلل يديلقتلا

 اطع طءانئعطع 1فءمادهذع نم ةلمجب ىرقأ حبصت ةيرظنلا نإ .هراطإ يف حضاو اذهو !ةنهءةقك
 «طعر ععداع ععوعطت ءطغات طع ةلعأ لتعععو 1مل دعصب /هلدجععط وزع هنءت ؟ه8 :دعب اميف تفذخم

 لعم 11 عععو زماعمدءطعألعصر اذ ملعطخغ لققذ ةزع لعصاععمر 5020عققق, 0255 هأع ةصكق م معاق اطقع

 60 1عءمدمستةعطع لا يف ةهباشم تاغايص كلانهو 1عطعموسأ اء جد معمل دج عععس» تطال, ص568.

 اداع طعاانمع طوصسنلتع [1طتل, م189]. يف و مطق]0م5ذهمطتععاطع 112 صتنكلضماع» [ةطغ0, م125].

 ىلإ لخدم يف لاثملا ليبس ىلع «تارملا نم ديدعلا يف ةهباشم تاغايص زلجنأ لمعتسا دقلو
 درقلا نم لاقتنالا يف لمعلا» 1876 ةنسل ةفيحصلا لاقم يف وأ ؛1[1سودسو 4ع ؟ةسنانع 1884
 (ة/1د2 ةمل ظدوعاور 5ءامعامل 7؟هدلع [ا ممله دب 1950], زلجنأو سكرام : رظنا) «ناسنإلا ىلإ

 نع ناسنإلا زّيمي لمعلا نأ ىلع ديكأتلا يف لوألا ناك ,ءسكرام ال «مويه نأ ودبيو 7/01. 11)
 ىلإ ةبسنلاب هائنع ام : رثألا) . [ملعدمم "تا عطع»: ؟لمصسم ؟ةطعع, 1929, 8معاتكا» ءل] .ناويحلا

 وذ هنإف ؛مويه ةفسلف يف ةيمهأ اذ اًرود بعلي ال لمعلا َنأ امبو .([11930] روصعلا ربع رشيلا
 «طقف لب ءاّجاتنإ رثكأ ةيرشبلا ةايحلا ةيصاخلا هذه لعجت مل ؛هيلإ ةبسنلابف .بسحف ةيخيرات ةيمهأ

 ىدم لججسن نأ «راطإلا اذه يف « ءمهملا نم هنأ ريغ .ناويحلا ةايح نم املأ رثكأو ةبالص رثكأ
 «ناويحلا نع ناسنإلا نازّيمي ناذللا امه لّقعتلا الو ريكفتلا ال هنأ رّركو مويه اهب دّكأ يتلا ةيانعلا

 .امهيلك ىلع ةرداق اهنأ تبثي مئاوسلا كولس ّنأو
 8؟ءدزاصمقماو هل 11, 302 آ7ءولنط هز اكو3مهك. (2)
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 مهيف ريكفتلا ناك دقل ءدهج نود جاتنإلل [87] هنم جاتنإلل ريثكب لقأ نومدختسي

 هنوكرتي اوناك امو .ةيدوبعلاو لمعلا نيب ةاهامملا تناك امدنع ثيدحلا نمزلا لبق
 ةغل يف وأ ءمهدايسأ ةيرح نم ّلقأ وأ رثكأ ءيش ال ناك مهكالهتسا لباقم مهءارو
 . مهدايسأل ةيجاتنإلا ةردقلا  ةثيدح

 جتنملا ريغ لمعلاو جتنملا لمعلا نيب زييمتلا ّنِإف ءىرخأ تارابع يفو
 لمعلا نيب رثكأ يساسألا زييمتلا ىلع ءررض نم رمألا لخي مل نإو «يوتحي
 هدوهجم ةجيتن َّنأو ءالباقم عفدي ال نأ لمع لك ةمالع هنإف «لعفلابو .''رثألاو
 .دوهجملا اذه ّنِإَف .كلذ مغرو .اًلوذبم دهجلا نوكي نأ دّرجمب كلهتسم اًبيرقت

 َنأل ءرخآ ءيش ّيأ نم ةوق رثكأ عفاد هكّرحيو ةريبك ةرورض نم دلوي «هتهافت مغرو
 نإ تاذلاب سكرام لراكو ماع لكشب ثيدحلا رصعلا ْنِ .هيلع دمتعت اهسفن ةايحلا

 «يبرغلا يناسنإلا عونلل «ةيعقاولا ةيجاتنإلا ةطساوب اربجأ دق «لوقلا انعطتسا

 نع ثيدحلا ىلإو رثأ ةباثمب لمع لك رابتعا ىلإ اًبيرقت مّواقت ال ةعزن لعفب اعزنو
 ءاقب يف مئاد لمأ عم ءرثكأ عناصلا ناسنإلا قفاوت تارابع يف لماعلا ناويحلا

 .0اًعم ةرورضلاو اًيئاهن لمعلا ءاصقإل طقف ةدحاو ةوطخ

 لاجملا ىلإ هتيفخخ نم لمعلا جرخأ يذلا نهارلا يخيراتلا رّوطتلا نأ كش الو

 تاقبطلا نيب اوزيم نيذلا نييئايزيفلا ىلإ دوعي جتنملا ريغ لمعلاو جتنملا لمعلا نيب زييمتلا ْنِإ (1)
 لثمتي ةيجاتنإ لكل يسيئرلا ردصملا نأ نودقتعي اوناك مهنأ امبو .ةميقعلاو ةكلاملاو ةجتنملا

 تاجاحب ال ةديدج ءايشأ قلخب اظبترم ناك ةيجاتنإلل مهرايعم ْنِإف «ضضرألل ةيعيبطلا ىوقلا يف
 ةيمست قلطي «ةروهشملا بطخلا بحاص ءوبيرام يد زيكرملا نإف ءاذكهو .مهتابغرو رشبلا
 ةيرورض تناك نإو ؛ةجتنم كلذ عم مهلامعأ نوكت ال نيذلا لامعلا ةقبط» ىلع ؛ةميقع»

 هتنراقمب جتنملا رثألاو ميقعلا رثالا نيب هزييمت حّضوي وهو ««عمتجملل ةعفانو رشبلا تاجاحل
 :رظنا) هجاتنإو رجح لقص نيب فالتخالا

 لووم وليام, «(]ه 201605 لع (:39ةل1 ءطعتم ذولما ةلزممم ءأ ظهانعتع» لماتك28] 0ع مقزءاتماوعنع

 ممصسقلع ءا مهاطوامعاونعر 7هأ1 آ1آ1, 1*5 - [لةضانقتإل-ا/آةععاطت 1955]).

 126اناقعطع ىف ءدعب دجنل اننإو ءاهتياهن ىلإ هتريسم ةياذب لنم سكرام لمألا اذه بحاص دقل (2)

 1ع و طقصلعاا ةزعط هتعطغ لهماتس للع ةعطعتغ جد طءامعلم, :هدلععم دلع نأ عانطعطءم

 [0يوسامفسكعوطع, طومع آ, لهآ. 3ص. 185].

 :لاملا سأر نم ثلاثلا ءزجلا يف سكرام ركذي «ةقحال دوقع دعبو

 (آ035 اد مأخمل, ءكطقرم, 48: 41085 1 عزعط عع ظوءءعاطعتا طعوتمسمأ ص لعع 131غ 6551 03, 70 5

 ميءطعزاعم هتتلطتتكا» [3/12::-8د معاد (2ءوويس(ةانك مقطع, طدمأ [11[جانعتعطر1933] م. 873).
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 يف لاب تاذ ةجح نّوك دق ؛ ””مسقي نأو [88] مظني نأ هناكمإب ناك ثيح يمومعلا
 هعّقوت دق ءددصلا اذه يف «ةلالد رثكألا ثدحلا ىتح نكلو .تايرظنلا هذه رّوطت
 نود هسفن لمعلا طاشن :ّنأ وهو سكرام لراك هفشتكاو نويكيسالكلا داصتقالا ءاملع

 لاجملا يف وأ صاخلا لاجملا يف هناكم نع لزعمبو ةيخيراتلا فورظلا رابتعا

 نأ نكمي ةفطاخو ةّشه مك مهي الو «هب ةصاخ «ةيجاتنإ) لعفلاب كلتمي «يمومعلا

 ةيرشبلا «ةقاطلا» يف لب «لمعلا تاجوتنم يف نمكت ال ةيجاتنإلا هذهو .هتاجتنم نوكت

 ىلع ةرداق نوكت نأ نكمي يتلا نكلو ءاهئاقبو اهشيع لئاسو جاتنإ اهذفنتسي ال يتلا
 كلذ ببس سيلو .«صاخلا هجاتنإ ةداعإ) ل يرورض وه امم رثكأ :يأ «ضئاف» جاتنإ

 «لمعلا ةيجاتنإ رّسفي يذلا (ةطءفاه15840 «لمعلا ةّوَق» ضئاف لب هسفن لمعلا

 ةلاصأ رثكألا رصنعلا نّوك دق ؛«زلجنأ» ظحال املثم «ةرايعلا هذهل سكرام لامعتساو

 ةديدج ءايشأ فيضت يتلا ءرثألا ةيجاتنإ نع ةفلتخم يهو .©0هقسن لماكل ةيروثو

 ءيش لك لبق ٌمتهتو طقف «ةّيضرع» ءايشأ جتنت لمعلا ةوق ةيجاتنإ َنِإف «ةيرشبلا ةعانصلل
 اهجاتنإ ةداعإ تنّمأ ىتم ةذفنتسم تسيل اهتّوق ْنأ امبو ؛ةّصاخلا اهجاتنإ ةداعإ لئاسوب
 اًئيش اًدبأ ؟جتنت» ال اهنكلو «ةايح نم رثكأ جاتنإ ةداعإل اهلامعتسا نكمي هنإف «ةّصاخلا

 ةطساوب وأ يدوبع عمتجم يف فينعلا رهقلا ةطساوبو .”«ةايحلا» ادع ءرخآ
 اههيجوت ناكمإلاب هنإف .صاخلا سكرام نمز يف يلامسأرلا عمتجملا يف لالغتسالا

 .عيمجلا ةايحل ضعبلا لمع يفكي ثيحب

 رصعلا لماك رظن ةهجو يهو ءرظنلل ةصلاخلا ةيعامتجالا ةهجولا هذه نمو
 لمع يف [89] اًقاستا رثكألاو اهنع ريبعت نسحأ تدجو يتلا نكلو .؛ثيدحلا

 يتلا «ةيدوبعلا لامعألا» ءادأ نيب ميدقلا زييمتلاو ««جتنم» لمع ّلك ّنإف «سكرام

 نأ ىلع ثيمس مدآ دكؤي [”87م0285” 64. 1,2418) ممألا ةورشل يناثلا باتكلا لخدم يف (1)
 .هسفن لمعلا نع جتنت اهنوك نم رثكأ لمعلا ميسقت نع جتنت ةيجاتنإلا

 ف زلجنأ ةمدقم :رظنا (2)

 «]ل/ هوعر 1.3 طماتع عضل ©0ةصا أ 2 1» (نص 8426 ةعل 8صععاذ,5علعءاعل ؟؟هوطم [طمدلمسر 1950] ,آ, 384)

 .ديكأتلا نم ءيشب ةديدجلا ةرابعلا لمعتسا دق «سكرام ناك ثيح

 جاتنإ) تناك لمعلل ةيسيئرلا ةفيظولا ْنأ ىلع «هبابش يف ةصاخو اًمئاد ءسكرام دكأ دقل (3)
 2ءاناععطع :رظنا) رئاكتلا مم عمجُي نأ يغبني لمعلا نأ ىأر يلاتلابو «ةايحلا

 , («71ةوعر آقهطم» ةطل ©ةجئاودأ» م. 77) كلذكر («10ءما1مهذع»و 9
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 دقفي زييمت وه ءاهسيدكتل يفكي ردقب مودت يتلا ءايشألا جاتنإو ءرثأ يأ كرئت ال
 ذخأي ال ليوأتل ءاّقباس انيأر امك «ةيهامم ةيعامتجالا رظنلا ةهجو نإ .هتيحالص

 ءيش لك َنإف ءهتايعجرم قسن يفو «يرشبلا عونلا ةايح راسم الإ رابتعالا نيعب
 ديحولا هفده نوكي ءاّمامت ؟«يعامتجا يناسنإ عون» يفو .كالهتسا عوضوم حبصي

 يوابوطلا ريغ «ىلعألا لثملا ءفسألل ءوه اذهو  «يويحلا راسملا ةنايص وه
 ؛اًمامت لوزيس رثألاو لمعلا نيب زيبمتلا ّنإف 2 ”سكرام تايرظن داق يذلا «ةرملاب

 ؛ةيملاعلا اهتيفيك ىلإ رظنلاب ال مهقّتس ءايشألا لك َنأل اًلمع حبصيس رثأ ّلكف
 .27يويحلا راسملل فئاظوو ةيتايح لمع ةوقل جئاتن اهرابتعاب لب «ةيعوضوملاو

 ,لّمؤملا ريغ لمعلاو لّمؤملا لمعلا نيب زييمتلا نأ لجبسن نأ مهمل هنإو
 يسايسلا داصتقالا يف ال رود يأ بعلي ال ءيوديلا لمعلاو يركفلا لمعلا نيبو

 عموما معطمكنالعطع رأ ؟يءوءاطعط مك عءاعج ةآعصفعط تارابعلا سكرام لمعتسا ام اًبلاغ (1)

 نم ثلاثلا ءزجلا. ؛لاثملا ليبس ىلع :رظنا] .ةيكارتشالا فده نّيبي يكل :388«دهعطط#ا
 ةيداملا رظن ةهجو ْنإ) :[«خابروف لوح تاحورطأ» نم رشاعلاو .873 ص ؛«لاملا سأر»
 وأ ؟يرشبلا عمتجملا» يف ةديدجلا ةيداملا رظن ةهجوو «يندملا» عمتجملا يه ةميدقلا

 نيب ةلصافلا ةّرهلا فذحب رمألا قلعتي 11 367]. ««ةراتخملا راثآلا] .(«ةيعامتجالا ةيناسنإلا»

 ةيدرف رثكألا هتنونيك يف» ناسنإلا نوكي ثيحب «ناسنإلل يعامتجالا دوجولاو يدرفلا دوجولا
 ام اًبلاغر [د] (6ءدعاص»ىعد لوهعملوعطمالاعد م. 113) .«اًبعامتجا اًنئاك هسفن تقولا يفو

 .عونلا يف اًوضع هتنوئيك 810(2نهم9568 ناسنؤلل ةيعامتجالا ةعيبطلا هذه سكرام يمسي

 هتنونيك نع ناسنإلا بارتغا ءيش لك لبق يه ؛«تاذلا بارتغا3 ةريهشلا سكرام ةرابعو

 ولطتسعورىمعس 1514 م.89) «لزمع تمت ءاطقمع !ءمدمعوتنعمع لقمر 0255 0عع 8ةكءعممعط

 لعمم طعولسعأا دعمعع ةيعطعتأ, دعلصعع |اءطعمداقانعاعءلا, دعامعمل 02 نت عتا عقعو 10

 آد1, 15 لع 8مل تل نسع ع5 154ءةصمعطعم المد قعرم 7/1 ةضقعاطعم»

 املثم ةيرشبلا «ةعيبطلا) نع اًيعيبط ةيرشبلا تاطاشنلا لك جتنت ثيح ةلاح يلاثملا عمتجملا نإ
 ءيشلاو اًدحاو اًئيش ناحبصي فوس شيعنو لمعن نأو شيعن نأ ؛لحنلا نع عمشلا جتني

 طاشن] فقوتي ثيح [لمعي نم] ىلإ ةبسنلاب أدبت# ةايحلا نإ كلذ دعب لوقت نل فوسو ؛هسفن
 .(77 ص ««لاملا سأرو لمعلا ءرجألا») .«[لمعلا

 لكل هليوحت دّرجم نكي مل «يلامسأرلا عمتجملا ىلع ؛ءلصألا يف «سكرام هبيعي ام نإ (2)
 .«هنع اًبيرغ اًئيش ناك ول امك هلمع جوتنم هاجت لماعلا فّرصت» وه لب ءعلس ىلإ ءايشألا
 «035 لعع مىعطعزامع جست م2001( دءزمعع ةمعطعزتغ تلك ةمعتص ؟ءةصلعم (ءععمكاتمل

 لانهعملععطعتلاعوب م.83 ةزعط الععطقلا»

 ىدم ىلإ حبصت ناسنإلا دي ىلع تجتنأ دق نوكت امدنع «ملاعلا ءايشأ َنِإف ءىرخأ ةرابع يفو
 .اهنع «ةبرتغم»و ةيرشبلا ةايحلا نع ةلقتسم ءام
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 نوكت .لمعلا ةيجاتنإ عم [90] ةنراقملابف .سكرام لامعأ يف الو ,يكيسالكلا

 طاشن نأش اذهو «ليهأتلا نم اًردق بّلطتي طاشن ّلك َّنإ .ةيوناث ةيمهأ تاذ لعفلاب
 ال زييمتلا نإ .لزنم ءانب وأ باتك ةباتك نم اًنأش لقأ كلذ سيلو يهطلاو فيظنتلا

 ضعب ىلإو تايوتسملا ضعب ىلإ طقف ريشي لب ةفلتخم ةطشنأ ىلع قبطي
 لالخ نم ةيمهألا ضعب هل نوكي نأ نكميو .اهنم دحاو ّلك لخاد صئاصخلا

 نيلّمؤملا ريغو ناّبشلا ىلإ ةلوكوملا ٌماهملا نوكت ثيح «لمعلل ثيدحلا ميسقتلا
 ميسقتل ةجيتنلا هذه نأ ريغ .اهلمكأب ةايح مامتها اهرابتعاب ءدومجلا ىلإ يدؤتو

 ىلإ ٌصتخم ؤم لك جاتحي ثيحب ةديدع ءازجأ ىلإ ام طاشن مّسقي ثيح لمعلا

 عّقوت املثم ءاّمامت لّهؤملا لمعلا ءاغلإ ىلإ عزنت ةجيتن يه  ليهأتلا نم ليئض ردق
 ةراهملا سيل لمعلا قوس يف عابُي امو ىرتشُي ام نأ كلذ ةجيتنو .كلذ سكرام

 ردقلا سفن يح يرشب نئاك لك كلتمي نأ يغبني يتلا .«لمعلا ةّوق» لب ةيدرفلا
 «ةرابعلا. يف ضقانت وه لهؤملا ريغ رثألا ْنأ امبو ءكلذ ىلإ ةفاضإ .اًبيرقت اهنم
 قسن ةباثمب هلامعتسا ةلواحمو «لمعلا طاشنل طقف حلاص هسفن زييمتلا إف

 .لمعلا حلاصل ّمت دق رثألاو لمعلا نيب زييمتلا نأ رهظت تايعجرم

 نوكي انه .اًمامت فلتخم يركفلاو يوديلا نيلمعلل ةيبعش رثكألا فنَصلا َّنإف

 .يلمعلا راسملا اًددجم وه هركفب لمعي نمو هيديب لمعي نم نيب نماكلا طبارلا
 ءزج ةطساوب ةيناثلا ةلاحلا يفو ءركفلا ةطساوب لمعلا ىّدؤي ىلوألا ةلاحلا يفف

 ءركفلا لمع هرابتعاب هضرتفن نأ نكمي يذلا وهو ءريكفتلا ّنأ ديب .دسجلا نم رخآ
 - اهسفن ةايحلاب اَّلِإ يهتني ال اًراسم كلذك هرابتعاب لمعلا ام اًئيش هبشي هنأ مغرو

 ريكفتلا ّنإف اًمئاد اًرثأ كرتي ال لمعلا ناك اذإف ؛لمعلا نم «ةيجاتنإ» لقأ كلذك وه
 «ةيدام ءايشأ يف هسفن وه ةّنبلا رهظي ال ريكفتلا ْنِإ .ةّنبلا اًسوملم اًئيش كرتي ال

 نأو هيدي لمعتسي نأ هيلع هنإف هراكفأ ديسجت هنهذب لماعلا وجري نأ دّرجمبو

 ريكفتلا ّنإف ءىرخأ تارابع يفو .رخآ لماع ّيأ لثم اًمامت ةيودي تاراهم بستكي

 ٌملاعلا فرعي نأ ديري يذلا ركفملاف ؛ةتبلا العف نايقتلي ال نافلتخم ناطاشن لمعلاو

 رّكذتي نأو «ءيش ّلك لبق ريكفتلا نع فقوتي نأ هيلع بجي هراكفأ «نومضم»
 ريغ ىّيِهي «ىرخألا تالاحلا ّلك يف امك «ةلاحلا هذه ىف رّكذتلا َّنِإ .هراكفأ
 رابتعا نأش وه املثمو ءرثألا راسم ةبأذلب هنإ ؛ةنكمملا اهنيك انما رباعلاو سوململا

 ةّداملا نع اًداعتبا رثكألا [91] ىوتسملا وه ءهلمع دوقي يذلا جذومنألل َّيفرحلا
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 يتلاو اهيلع دقنّيس يتلا ةّداملا نم اًئيش اًمئاد بلطتي هسفن رثألا ّنِإ .ديسجتلاو

 ناسنإلا طاشن يه امب ةعانصلا لالخ نم كلذو «ملاعلا نم ءيش ىلإ لّوحتتس

 «انيديأ رثأ» نع ةجتان تسيل يركفلا لمعلل ةزّيمملا ةلماعلا ةيصاخلا ْنِإ .عناّصلا

 .لمعلا نم رخآ عون يأ نع ةجتان يه امم لقأ

 يركفلا لمعلا نيب ثيدحلا زييمتلا طبرن نأ لعفلاب دئاس وهو ءالوبقم ودبيو
 ةمالعلا ّنكلو ء(«ةيدوبعلا نوئفلا»و ةرحلا نونئفلا نيب ميدقلا زييمتلاب يوديلا لمعلاو

 نأ وأ ««ءاكذلا نم ىلعأ ةجرد» ةّثبلا تسيل نونفلا نم نيفنصلا نيذه نيب ةزّيمملا
 وه ميدقلا سايقملا ْنِإ .«هيديب» رذقلا رجاتلا «لمعي امنيب هغامدب لمعي رحلا نانفلا»

 رذحلا مكحلا ىلع ةردقلا :يأ ممد068618 نّمضتت يتلا لغاشملاف .يسايس اًساسأ

 طمستساسا ن(لتغةغءق) ةيمومعلا ةحلصملا فئاظوو ءةلوّدلا لجر ةيصاخ يهو

 لكو .ةرح لغاشم يه ©!ةعارزلاو بطلاو ءةيرامعملا ةسدنهلا لثم 8

 ةقئال ريغو «ةفرقم» نهم يه ءراجنلا ةنهم نم لقأ تسيل بتاك ةنهم «نهملا
 يعئاب» لثم اًعفن رثكألا اهربتعن يتلا يه أوسألاو ,قوقحلا لك هل نطاومب
 اع هيما عكتو 1 ينايقلاو يحاواللا نمو ةايللا ور توما عار ف ايبمألا
 تلا فلم اًضيأ قللاطعو «كتمحتتا ىددبلا لدفلا ىلس ةيداق هرويدشلاب ىهنلا
 طاشنلا : يأ «مهومانك نع اًرّيمم 0م658©) هتاذ دهجلا ىلع اًرجأ درفلا هيف ىضاقتي

 يف ةيدوبعلا لغاشملو ةّرحلا لغاشملل نورشيش همّدق يذلا ليلحتلا ؛رومألل اًريسيت ؛عبتأس (1)
 «تكتاتغمك طمصتماست رأ ؛ننتاتاكار «مصتقءمان8) سيياقم نإ .54 16«  085نك, 1. 50»

 نم ةيلاع ةجرد» اهرابتعاب ممان06588 ظفل ةمجرت ىل ودبتو) 155و 151 نيترقفلا ىف دجوت

 ةيبرعلا ىف امأ] .(ةتطاخ ءا1آ.هعط كوودنعدا انططةقز عقتاتمول ىف رليم رتلاف لعف امك .كءاكذلا

 دنعو «لقعتلاو رذحلاب يليفاكيم وأ وطسرأ لقن دنع نيثدحملا دنع حلطصملا كلذ مجرت دقف
 ودبتو ؛ىلازغلاو هيوكسمو ىبارافلاو انيس نبا دنع امك ةيلمعلا ةمكحلاو ةيورلا ةدوجب ىمادقلا
 1 00 .1ع .ه برعلا نم نيثدحملا رايتخا ىلإ برقأ تدنرآ ةنح

 يأ نع اًجتان سيل وهو .ٌقحب ينامور ءديكأتلاب وه ةّرحلا نوئفلا نيب ةعارزلا فينصت نإ (2)
 مهنه لل ةينامورلا ةركفلا نع ىرحألاب جتني لب «مهفن نأ نكمي امك ةعارزلاب ةصاخ «ةعقنم»

 .كلذك ةعع, ءمهصفعنت5و نكلو .ءطقف امور ةنيدم ال ,«ىمومعلا لاجملا اهبّسحب لتحي يلا

 ةرقفلا) ؛©06ةل015 نانالا059 نورشيش هيمسُي ام يه شيعلا دّرجم لجأ نم ةعفنملا اذه نإ (3)
 هذهف ؛اهفدهل ةئطخم ىرخأ ةرم ةمجرتلا يل ودبتو .ةرحلا نوئفلا نم اهفذحي يتلاو «©1

 حضاو ضراعت يف لغاشم يه لب ««عمتجملل ةريغص ةدئاف ةيأ اهنم قتشُت ال فئاظو» تسيل
 .ةيكالهتسالا تاروثلل ةلذتبملا ةعفنملا ىلع ولعت ءاَقنآ ةروكذملا لغاشملا عم
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 وه هتاذ ّدح يف رجألا» َنإف تالاحلا هذه يفو «(رثألا [921نع زيمي صلاخلا
 01و ليلد

 ىلإ هعاجرإ لواحن اننأ مغرو ؛يركفلا لمعلاو يوديلا لمعلا نيب زييمتلا نإ
 كلذك نازّيمم اًعم امهنكلو ءاَّدج نافلتخم ناببس هلو ثيدح وه ©ىطسولا نورقلا
 لك ىلع نوكي ثيحب ةثيدحلا فورظلا يف رمألا وه املثمو .ثيدحلا رصعلا خانمل
 نم رثكأ تالاغشنالا عفن حبصأ نأ ذنمف ءهلمجم يف عمتجملل هعفن تبثي نأ لاغشنا

 نأ اًدج يعيبطلا نم ناك دق هنإف «لمعلا ديجمت ببسب كلذو شاقنلل ةلباق اهنوك
 يف هنأ ريغ .نيلماعلا ناكسلا نمض اوبستحُي نأ يف  كلذك مه  نوفقثملا بغري

 اذهل ءريدقتلاو ةجاحلا ٌنِإف رّوطتلا اذه عم رهاظلا يف ضقانت يفو .هسفن تقولا

 ادع ام انخيرات يف ةقوبسم ريغ ةجرد ىلإ اعفترا دق «ةيفاقث» لامعأ لجأ نم عمتجملا

 اذه يف لضفألا نم هّلعلو .ةينامورلا ةيروطاربمإلا طاطحنا نورق يف هيلع تناك ام
 يف تناك ءاوس ةيركفلا «ةبتكلا» حلاصم تناك ميدقلا خيراتلا لالخ هنأ ركذت راطإلا

 ديبعلا اهيّدؤي تناك ءصاخلا لاجملا تاجاح وأ يمومعلا لاجملا تاجاح ةمدخ

 ةرطابألا ةعفر عم طقف ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةيطارقوريب ّنإو .كلذ ىلع اًءانب ردقتو
 [93] نأ امبو .””«ةيركفلا» حلاصملل رابتعا ّدر اتققح دق ةيسايسلاو ةيعامتجالا

 ءدقعلل نافلتخم نالكش مهل ناك ثيحب اًمساح هم6:26و هبتك نيب قرفلا نامورلا ىأر دقل (1)
 بلغأ ْنأل كلذو «لاب يذ ريغ رود يناثلل ناكو 10عقانو هررعوةمانتس لاو !0عهنم هجععتك لا

 «غيلول راغدا :رظنا] .ديبعلا اهب موقي ةينضملا لامعألا
 13مل هءاععطبعط لفي 10عومع آمعدتلصو 5(ةهانمامدعمسعط هل عص[1890], 1, 7426.

 :رظنا .يركفلا ىرحألاب وأ ينهذلا رثألاب ىطسولا نورقلا يف همم: !ئاع:ةلذه لا تفّرع دقل (2)
 0116 ةلعيسدناطت 8عاائققمع جبع (0عيعطنعطاع عع همعرو ةعمالتت. 4معءطلا ؟ذ١ همم مل ستعععمععطملا هسا

 همرعلمل مماثاتلمب ؟هأ. 7آب1آ 1915,
 يف تناك يتلا فئاظولا ْنِإ) 2100160188: نايتلكويد مكح تحت راسملا اذه نولاف .ه فصي (3)

 نم عيشأ يذلا رابتعالا اذه ّنِإ ءلودلا بتارم لوأ ىلإ تعفرو «ةليبن تلعج دق ةيدوبع يضاملا
 لك ىلإ لزني ناك «ةيروطاربمإلا يف موقلا ةيلع ىلإو ءرصقلا يف لوألا مدخلا ىلإ روطاربمإلا
 رثكألا لاغشألا»و ؛«اًيمومع اًركرم يمومعلا قفرملا حبصأ دقلو ؛...ةيمومعلا فئاظولا تاجرد
 صخش نم ديدج نم رهظي اًقيرب تسبلأ دق «ةيدوبعلا فئاظو يف انركذ يتلا ءامسألاو «. ..ةيدوبع
 (ةنعغهاجع لع !"'تعاعج دمع لدصم !"ةهلوتلاع [1847], آآ1, 126 ةهه 131). : رظنا .«ريمألا
 «ةيمومعلا تآشنملا ساّرح عم ةبتر يف اوعضو دق ةبتكلا َنإف ءحلاصملا نأش نم عفرلا اذه لبقو
 .[171ص ؛قباسلا عجرملا] .عارصلا ةبلح ىلإ نيعراصملا نولصوي نيذلا لاجرلا عم ىتح وأ
 .ةيطارقوريبلا دعاوق ءاسرإ عم نمازت دق «نيفقثملا» نأش نم عفرلا نأ ظحالُملا نم ودبيو
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 رثكألا يفرحلا نم اًقالطناو ءرخآ لماع لك لثم اًلغشنم  «اًلماع» سيل فّقثملا
 ةنإف ب ةيرشبلا ةعانصلل .نكمأ هنإف ءاّمئاد رخآ ءيش ةفاضإب «نانف» ربكأ ىلإ اًعضاوت

 ىلع اًظافح لقأ يه هتفيظو نأ مغر «ثيمس مدآ» مداخ ءهنم رثكأ دحأ الو ءهبشي

 ةقالمعلا تايلآلا ريس نامض نوكت نأ نم اهديدجت ريفوتو ءاّميلس ةايحلا راسم

 سفنب ةصاخلا مهجاتنإ مهتليو .مهحلاصم اهراسم لكأي يتلا ةعونتملا ةيطارقوريبلا

 .©”هسفن يجولويبلا راسملا اهب ريسي يتلا ةوسقلا نم ردقلا سفنبو ةعرسلا
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 ملاعلل ةيئيشلا ةعيبطلا

 ناينبي ةثيدحلا ةيرظنلا يف هديجمتو ةميدقلا ةيرظنلا يف لمعلا راقتحا نإ
 نم ةقثلا مدعب يتاذلا طاشنلا نم فقوملا ىلع وأ لغتشي نم ىلع امهفقوم

 رثكأ رابتعالا ةيتاذ لعلو .هتيجاتنإب باجعإلاب ىرخأ اًنايحأو ملؤملا هدوهجم
 ىلع هنأ انيأر دق نكلو .بعصلا لمعلاو لهسلا لمعلا نيب زييمتلا يف اًحوضو

 رود بعلي «نيثدحملا لمعلا يرظنم ربكأ هرابتعاب يذلا - سكرام ةلاح يف لقألا

 اهبّلطتي يتلا ءايشألاب لمعلا ةيجاتنإ ساقُت «- تاشاقنلا هذه يف ةيوازلا رجح

 لمعلا ةّوقل ثياحملا ضئافلا يف نمكت اهنإ ؛هسفن جاتنإ ديعي يكل يويحلا راسملا

 يأّرلا ٌنإف «لثملابو .اهجتني يتلا ءايشألا ةيصاخ يف الو ةيفيك يف ال «يناسنإلا

 ساسأ ىلع موقي نكي مل «نيتاحّحنلا نم لضفأ نيماّسرلا ربتعي ناك يذلا ينانويلا

 تّنعت ام اًريثك يذلا رثألاو لمعلا نيب زييمتلا [94] ّنأ ودبيو .©”هسّرلا ةيلضفأ
 لعفلاب حبصأ ؛هيلع ظافحلاب انتنسلأ تئبشت ام اًريثك يذلاو .هلامهإ يف انورظنم

 «(ةميق يأل جتنم ريغ ءمدخلا لمع لثم وه رثكأ ةمرتحملا عمتجملا ةمظنأ ضعب لمع ّنإ» (1)
 ««يمومعلا عاطقلا ةلامع»و «؛ةيرحبلاو شيجلا لكا اهنيب عمجيو «ثيمس مدآ لوقي امك
 لك نم بدألا لاجرو ءابطألاو «نوناقلا لاجرو «ةسيئكلا لاجر» لثم ءةرحلا فئاظولاو

 «نييقيسوملا مغت وأ «روهمجلل ءابطخلا سيمحتو نيلثمملا ةحاصف لثم» مهرثأو .«فانصألا

 مل ثيمس ّنأ حضاولا نمو .[296 295 ص 1 روكذم عجرم] .«اهجاتنإ ةظحل سفن يف ىنفت

 .انقانعأ لوح ضيبألا قوطلا يوذ انلمع بيترت يف ةبوعص دجيل نكي
 يف سوز لاثمت لثم هقّوذت نكمي مسر كانه نوكي نأ هيف كوكشملا نمف ءسكعلا ىلعو (2)

 نمو ؛نازحألاو مومهلا لك ىسني ءرملا لعجت ةرحاس ةوق هل لاثمت وهو «سايديفل بملوألا
 .خلا «ىودج نود شاع دق هنإف هري مل
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 - جتنملا ءيشلا ةيملاع ةيصاخ رابتعالا نيعب ذخأن مل اذإ ء.ةجردلا يف قرف دّرجم

 ««ةطّسوتملا هتايح١ نوكت زبخ نيب زييمتلاف .- ملاعلا يف هئاقب ةذمو هتفيظوو هناكم

 رثكأ ديكأتلاب وه «لايجأ ةليط رسيب ىقبت يهو ةلواطو «ةّنبلا اًموي زواجنت ال

 .راجنو زابخ نيب قرفلا نم اًمسح رثكأو اًحوضو

 اهنأ ءنذإ ءرهظت ةيادبلا يف اهانظحال يتلا ةيرظنلاو ةغللا نيب ةقرفتلا ْنِإ

 مّلكتن يتلا ةغللاو ءملاعلا ىلإ ةهجتملا «ةيعوضوملا» ةغللا نيب ةقرفت

 ّْنِإ .مهفلل انتالواحم يف لمعتسُت يتلاو ناسنإلا ىلإ ةهجتملا ةيتاذلا تايرظنلاو

 َّنأ انمّلعت يتلا ةيرظنلا نم رثكأ اهيّطْغي يتلا ةيساسألا ةيناسنإلا براجتلاو ةغللا

 ةعّرنتم ّدج ةعيبط اهل ءاهنيب اميف «ةيلمعلا ةايحلا» رمت يتلا ملاعلا ءايشأ
 نمضت «ملاعلا نم ءازجأ ةباثمب اهرابتعابف .ةفلتخم دج ةطشنأ عاونأ اهجتنتو

 نوكي ال ناذللا ةمادتسالاو ماوّدلا - لمعلا تاجوتنم ال  رثألا تاجوتنم

 دجن ةمئاّدلا ءايشألا نم ملاعلا اذه لخادو .امهنود نم ةّتبلا اًنكمم ملاعلا

 هجاتحت ام اهنإ ءاهئاقب ققحت لئاسو ةايحلا نّمؤت يتلا كالهتسالا تاورث
 ةّدعملا ءايشألا هذهف ءّصاخ رارقتسا نود نكلو ءاهلمع هجتني امو انداسجأ

 كلهتسُت ال يتلا ءايشألا نم طسو يف يفتختو رهظت «لصاوتملا كالهتسالل

 دّلوت اهنإف ءكلذك يه امبو .اهيلع داتعن اهلامعتساب نحنو لمعتسُت نكلو
 هتاقالع لثم اًمامت ءايشألاو رشبلا نيب هتاقالعو هديلاقتو ملاعلا ىلع دايتعالا

 ناسنإلا ةايح ىلإ ةبسنلاب كالهتسالا تاورث هلّثمت امو ءاًضعب مهضعب رشبلا نيب

 تاورث ٌدمتست اهنمف .هملاع ىلإ ةبسنلاب لامعتسالا ءايشأ هلّئمت ام وه

 نم لمعلا طاشن نكمت ال يتلا ةغللاو «ءايشأ اهرابتعاب اهتيصاخ كالهتسالا

 نم هنأ حرتقت ء(ردصم» لثم اًمامت ةيظفللا ريغو ةبلّصلا ءايشألا نم يأ نيوكت

 انمامأ نوكي نأ نود ام ءيش وه ام ىتح ملعن نل اننأ اًدج لمتحملا

 .«انيديأ رثأ»

 اًريخأ دجوت «لامعتسالا ءايشأو كالهتسالا تاورث نم لك نع ةزّيمتمو

 نوؤشلاو تاقالعلا جيسن نّوكت اًعم يهو ؛باطخلاو لعفلا «تاجوتنم» 051

 ءايشألل سوململا عباطلا طقف ال اهصقني هنإف ءاهسفنل تكرُت اذإو .ةيرشبلا

 َّنِإ .كالهتسالل جتنن امم رثكأ ةميقع يهو ةمادتسا لقأ ىتح يه لب .ىرخألا
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 مئادلا روضحلا نعو ةيرشبلا ةرثكلا نع اًدبأ لصفنت ال تاجوتنملا هذه ةيعقاو

 لعفن نأو .اهدوجو ىلع دهشي يلاتلابو «عمسي نأو ىري نأ نكمي يذلا رخآلل
 ءوهو اًدحاو اًطاشن فرعت يتلا ةيرشبلا ةايحلل نايجراخ نارهظم امه ملكتن نأو

 الو هيف اًرهاظ ةرورضلاب سيل «ةدّدعتم قرطب يجراخلا ملاعلاب طبترم هنأ مغرلابو

 نوكي يكل كلهتسُي نأ الو لمعتسُي نأ الو عمسُي نأ الو ىرُي نأ ىلإ جاتحي

 .ريكفتلا طاشن هّنِإ : اًيعقاو

 اهنإف ءملاعلا ىلإ يمتنت ال ريكفتلاو مالكلاو لعفلا انربتعا اذإو «هنأ ديب

 اهنإ «لمعلا وأ رثألا عي اهنض لك ةكلمي اكن ةكرتطملا كاقالعلا نع اريك كلجت

 يكلو .اهسفن ةن ةايحلا لاح وه امك ةميقع اهنإ اًئيش جتنت ال يهف ؛«جتنت 5١: ال اهسفن

 يغبني هنإف «راكفأ قاسنأو ثادحأو عئاقوو بساكم :يأ٠ «ملاعلا ءايشأ نم حبصت

 ” اب محا كلذ دعب لّوحُت نأو ركذتُت نأو عمسُت نأو ىرُث نأ الوأ
 يفو ةيتيزلا تاحوللا يفو بتكلا وأ تافّلؤملاو راعشألا يفو ءايشألا يف تناك

 يعقاولا ملاعلا لماك نإ .ملاعملاو قئاثولاو تاليجستلا فانصأ لك يفو ءتحنلا

 ىلع ءاَلّزأ ءدوجولا ةلصاوم لجأ نمو هتيعقاو لجأ نم دمتعي ةيرشبلا نوؤشلل
 ريغ لّوحت ىلع اًيناثو «ءنورّكذتيسو اوعمتساو اوأر نيذلا نيرخآلا روضح

 هجاتحت يذلا دسجتلا نود نمو ةركاذلا ريغ نمو .ةسوملم ءايشأ ىلإ سوململا

 ّمأ «نوينانويلا لوقي ناك امكو «لعفلاب اهنم لعجي يذلاو اهقّقحت لجأ نم ةركاذلا

 اهتيعقاو دقفتس ريكفتلاو مالكلاو «لعفلا ةطساوب ةّيحلا ةطشنألا َنِإف «نونفلا لك

 نأ يغبني يذلا ديسجتلا ْنِإ .طق دجوت مل اهنأ ول امك لوزتسو راسم لك ةياهن دنع
 ام ءةركفلا» نم دلوي ام اًمئاد ضّرعت ةغللا نأ هتيدف ملاعلا يف ىقبتل اهل لصحي

 اهّنأل ةيدفلا هذه عفدت نأ يغبني ثيح هاّيح اًركف» هرابتعاب ام ةظحل ّقحب دجو

 ءاّمامت ةفلتخم ةعيبط نم طاشن ىلإ ةجاح يف اهنألو ءاّساسأ ملاعلا اذه نم تسيل

 ا يا ا ريال را الا اهنألو

 يف ىرخألا ءايشألا ينبت يتلا ةراهملا نع لصفنت ال يهف ءاهديسجتو اهتيعقاو

 .ةيناسنإلا ةعانصلا

 اننأ عقاو [96] ىلع ءيش ّلك لبق ناموقت هتبالصو يرشبلا ملاعلا ةيعقاو ْنِإ
 ىتح اًيضرف ةمادتسا رثكأو ءاهجتنأ يذلا طاشتلا نم ةمادتسا رثكأ ءايشأب نوطاحم
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 راسم يف ةطرخنم «ملاعلا ينبت يعاب وحمل حلا .اهيجتنم ةايح نم

 نّوكت يتلا ةجتنملا ءايشألا اهب عتمتت يتلا ملاعلا ىلإ ءامتنالا ةجردو «تباث ديسجت

 . هسفن  ملاعلا يف اهماود ىدم ىلع موقت ةيرشبلا ةعانصلا
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 ةايحلاو لمعلا

 راسملا اهجاتحي يتلا ءايشألا يه ةمادتسا َلقألا ةسوململا ءايشألا نإ
 تارابع يفو ؛اهجتني يذلا لعفلا دعب داكلاب ىقبي اهكالهتسا نإ .هسفن يويحلا

 ةرورض» لو «ناسنإلا ةايحل ةعفان اًلعف» يه يتلا «ةبّيطلا ءايشألا» لك َنِإف ؛«كول»
 مل اذإ  اهنإ ثيحب ءةريصق ةذم مودت ٌماع لكشب» يه .««ءاقبلا ىلع ظافحلا

 ريصق تقو دعبف .(!”«اهسفن ءاقلت نم دسفتو روهدتتس اهنإف  لامعتسالاب كلهتسُت
 ةطساوب اّمإ اهرقو يذلا يعيبطلا راسملا ىلإ ءايشألا هذه دوعت ءملاعلا يف

 كلذو ءروهدتلا ةطساوب اًمإو «يرشبلا ناويحلل يويحلا راسملا لخاد اهكالهتسا

 يف رباعلا اهناكم هلالخ نم بستكت يذلاو ناسنإلا هاّيِإ اهاطعأ يذلا لكشلا يف

 ءملاعلا يف ءزج ّيأ نم رثكأ ربكأ ةعرسب لوزت اهنإ .ناسنإلا اهعنصي يتلا ها

 يف يهو ملاعلا اذهب اطابترا لقأ اهنإف ءملاعلا ىلإ اهئامتنا ةهج نم اهانربتعا اذإو

 يتأت اهنإف «ناسنإلا عنص نم اهنأ مغرو .ةيعيبط ءايشألا رثكأ هسفن تقولا
 زاهجلا ةكرحو .ةعيبطلل ةمئادلا ةيرودلا ةكرحلا قفو كلهتسُنو جتنتو .بهذتو
 هناكمإب املاط يرشبلا مسجلا كلذ نم ىنثتسُي الو «كلذك ةيرود ةكرح يه ءّيحلا

 ةمادتسالا ذفنتسي راسم ةايحلا ْنِإ .ةيح اهلعجيو اهنايك نكسي يذلا راسملا ةمواقم

 تارودلا ةليصح ةتيملا ةداملا نأ ّدح ىلإ ءاهليزيو اهكلهتسيو ءناكم لك يف

 ال ىتلا ةعيبطلل ةميظعلا ةينوكلا ةرودلا ىلإ دوعت ءحلا راسملاو ةدرفملاو ةريغصلا

 .ةدلاخو ةمئاد ةداعإ يف ءايشألا لك كّرحتت ثيح «ةياهن الو ةيادب ال اهيف دجوت
 ةيحلا تانئاكلا ىلع اهضرفت يتلا ةيرودلا ةكرحلا الو ةعيبطلا فرعت ال

 دّرجم اسيل اهتومو ةيرشبلا تانئاكلا ةايح َّنِإ .امهمهفن امك توملا الو ةدالولا

 ريغو «مهعون نم نوديرف دارفأ هيف رهظي ملاعب ناطبتري امهنإ «[971نييعيبط نيثدح

 1.معاعءرمم». كا ,ىعع. 46. (1)
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 شتا يتاح
 ةتباث ةكرح يف سيل اًملاع ناضرتفي توملاو ةايحلا نإ .راركتلل الو ضيرعتلل نيلباق

 ملاع «نينكمم نيرمأ لاوزلاو ثودحلا يبسنلا هماودو هتمادتسا لعجت ملاع هنكلو

 هيف دلوي ملاع نود نمف .هلاوز دعب ىقبي فوسو هيف درف يأ روهظ لبق دجو دق ناك
 دولخلاو «يدبألا دوعلاو رّيغتلا مدع ىوس ءيش يأ كانه نوكي نل ءنوتوميو رشبلا

 ىلإ لصت ال ةايح ةفسلف َّنإ ,ىرخألا ةيناويحلا عاونألا دولخو يرشبلا عونلل مئادلا
 هرابتعاب («91عء 781ءهعرطععطم) ؟يدبألا دوعلا» رارقإ دنع ءهشتين رّوصت املثم ةجيتن

 .ثّدحتت اًمع ملعت ال ةفسلف يه «نئاكلل ىلعألا أدبملا

 ينعت يكل ملاعلاب تطبترا ا ذإ اًمامت فلتخم ىنعم اهل «ةايح» ةملك نأ ريغ

 نيثدحلاب :يأ «ةياهنيو ةيادبب ةدّدحم يهف «توملاو ةايحلا نيب لصافلا نمزلا

 اهبّبسي مزحب ةميقتسم ةكرح عبتت ةايحلا هذهف .ملاعلا يف لاوزلاو روهظلل نيمهملا
 ظفاحي يذلاو ىرخأ ةيح تانئاك عم ناسنإلا همساقتي يذلا يجولويبلا كّرحملا

 ةيرشبلا ةايحلا هذهل ةيسيئرلا ةيصاخلاو .ةيعيبطلا ةيرودلا ةكرحلا ىلع اًمئاد

 يه نوكت نأ يه ملاعلا اذهل نيثدح اهلاوزو اهروهظ نوكي يتلا .ةصوصخملا

 سسؤت نأ نكميو «ةصق اهرابتعاب ىورت نأ رخآلا يف نكمي ثادحأب ىألم اهسفن
 ةايحلا درجم عم ةلباقملاب (8109) شيعلا :يأ «ةايحلا هذه نعف ؛ةايح ةريس

 ."”مءودنو [.ع ه سارملا] نم عون ام لكشب» :اهنإ لوقي وطسرأ ناك :(20)
 ينانويلا رّوصتلا يف ناطبتري اناك ءاقباس انيأر امك نيذللا باطخلاو لعفلا َنأل
 ةيافك ةقسّتم ةّصق ةيئاهنلا امهتجيتن نوكتس ناذّللا ناطاشنلا لعفلاب امه «ةسايسلل

 اهبابسأو ءىرخألا ولت ةدحاولا اهثادحأ تناك امهم ءّصقت نأ نكمي اهنأ ٌدح ىلإ

 .ةيناجمو ةيضرع

 يفو ٌومنلا يف ةيروّدلا ةعيبطلا ةكرح رهظت طقف يرشبلا ملاعلا لخاد هنإ

 ال امهنإ ءقحب نييعيبط نيثدح اسيل «ءكلذك امه «توملاو ةايحلا لثمف .روهدتلا
 لك اهيف كّرحتي يتلاو بعتلا فرعت ال يتلا ةلصاوتملا ةروّدلا يف ناكم يأ ناكلمي

 نكمي طقف ناسنإلا دي هتعنص يذلا ملاعلا لخدت امدنعف .مئاد لكشب ةعيبطلا ريبدت

 «ةعيبطلا تاجتنم انربتعا اذإو ؛روهدتلاو ٌومنلاب [98] مسوت نأ ةيعيبطلا تاراسملل

 .1254 7 ةسايسلا (1)
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 «يعيبطلا» اهطيحم نم اهعزتنن ثيحب ةيدرف ءايشأ ةباثمي .بلكلا وأ ةرجشلا هذه

 اهسفن ةعيبطلا رهظُت اميفو .روهدتلاو ومنلا يف أدبت اهدنع ؛نحن انملاع يف اهعضنو
 اعروضحي رعشت اهنإف :ةيدسجلا انففاظول ةيزقادلا' ةكرحتلا ريغ ئرشبلا دوجولا يف
 امإو «هيف غلابملا ومنلاب مئ ئادلا هديدهت ربع ناسنإلا دي هتعنص يذلا ملاعلا يف

 ومنلا راسمو ناسنإلا يف يجولويبلا راسملا نم لكل ةكرتشملا ةيصاخلا َنِإ .داسفلاب

 امهف يلاتلابو «ةعيبطلل ةيرودلا ةكرحلا نم ءزج امهنأ يه «ملاعلا يف روهدتلاو

 امهيلع بلغتلا ةرورض نع قثبنت يتلا ةيرشبلا ةطشنألا لكو ؛ةياهن نود نارّركتي

 ؛ٌقحب ةياهن الو ةيادب ال اهتاذ يف كلمت الو «ةعيبطلل ةمئاذدلا تارودلاب ةطبترم
 ملاع ىلإ فاضي نأل اًرهاج حبصيو ءيشلا زجنُي امنيح يهتني يذلا لمعلا فلتخيو

 اهضرفي يتلا ةرئادلا سفن يف اًمئاد كّرحتي يذلا لمعلا نع ءةكرتشملا ءايشألا

 عم الإ يتأت ال يتلا مالآلاو باعتألا ةياهنو ء«ةيحلا ةيوضعلل يجولريبلا راسملا

 .!!نييدحف ةيوضعلا هذه توم

 نم ناك هنإف ءرشع عساتلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا دودح ىلإ لمعلا لوح تاباتكلا ىلوأ يف (1)
 نِإَف ءاذكهو .ةايحلا راسمل ةيرودلا ةكرحلاو لمعلا نيب طبارتلا ىلع ديكأتلا ردانلا ريغ
 ةرودلل فصوب أدب دق 3 غيزبيل آناغ ْىهءطءاأ ةرضاحم يف ةعاطتناع - 10ءان(جوعطب

 هنأ ريغ .- (8ءأص !ءاجاعم 8زووعم ةةمقأ دطم» لنع ؟!ءعلدسمقةه)  ةيبلتلا  دهجلا  ةبغرلا

 دكأ يذلا ديحولا بتاكلا نإف «ةيسكراملا دعب امل لمعلا لكشم لوح ةمخضلا تاباتكلا يف
 آه ؟ة© هباتك لّثم يذلا «ليفان رايب وه هل رظنو لمعلا طاشنل ةيساسأ رثكألا رهظملا اذه ىلع
 ةمهاسملا اهلعلو «ةيمهأ تامهاسملا رثكأ نم اًدحاو 06 201 ء( 565 مهطاغمتع5 (1954)

 نع اًريمتم هرابتعاب لمعلا مويل ةزّيمملا صئاصخلا سردي امدنعو .ةلاصأ رثكألا ةثيدحلا

 وأ يرودلا هعباط يه ةيساسألا ةيصاخلا َّنِإ» :يلاتلا لوقي «لمعلا نمزل ىرخأ سيياقم

 عباطبو ...مويلل يجولومسكلاو يعيبطلا حورلاب هسفن تقولا يف طبترم عباطلا اذهو «يعاقيإلا
 نم هنإ ...ايلعلا ةيناويحلا عاونألا عم اهيف كرتشي يتلا ءيرشبلا نئاكلل ةيجولويزيفلا فئاظولا

 يف دهاشلا درو] «ةيعيبط فئاظوو تاعاقيإب مالا ةيادبلا ذنم لمعلا ىلع نوكي نأ يهيدبلا

 1 ةداعإو لمعلا ةوق دافنتسال يرودلا عابطلا عبتي انه نمو .[.ع .ه ةيسنرفلاب لصألا

 ايحلل ينمزلا عباطلا نأ يه ةيمهأ رثكألا ليفان ةركف نإ .لمعلا موي نمز ةدحو دّدحت يتلا

 مويل ينمزلا عباطلا عم اًمامت ضراعتي عونلا ةايح نم ءزج درجم تسيل اهرابتعاب ةيرشبلا
 ةرورضلا نم «مويلا دودح لثم ؛ةئيلم تسيل ...ةايحلل ايلعلا ةيعيبطلا هودحلا ْنإ» .لمعلا

 ىلع نكي مل نإ ددجتلا ةلاحتسا نم ةئيلم يه «.سكعلا ىلع لب ,جاتنإلا ةداعإ ةيناكمإو

 لصألا يف دهاشلا درو .24 19 ص .؛ددجتي الو «ةرم ققحتي رودلا نإ .عونلا سايقم

 [ع .ه ةيسنرفلاب
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 راسمو [99] «ةعيبطلا عم ناسنإلا ضيأ» هرابتعاب لمعلا سكرام فّرع امدنع

 دق لمعلا# ّْنِإ ثيحب «ناسنإلا تاجاح لكش رّيغتب ةفّيكم ةعيبطلا ةّدام١ هيف نوكت

 ّنأو ««ايجولويزيف مّلكتي» هنأ ىلإ حوضوب راشأ دق هنإف .«هعوضوم عم طلتخا
 ."ةيجولويبلا ةايحلل ةمئادلا ةرودلا نم نييوتسم الإ اسيل كالهتسالاو لمعلا

 لئاسو رفوي يذلا طاشنلاو .كالهتسالاب ةنايصلا ىلإ ةرودلا هذه جاتحتو

 يف مهتلُي نأ ىلإ فدهي لمعلا هجتني ام لكو .7”لمعلا طاشن وهو كالهتسالا
 «ةايحلا راسم دّدجي وهو «كالهتسالا اذهو ءاًبيرقت ةرشابم ةيرشبلا ةايحلا راسم

 و .©0دسجلاب ةيانعلل ةيرورض ةديدج «لمع ةّوق»  جاتنإ ديعي ىرحألاب وأ
 كول اهعضو امك ؟ءاقبلا ةرورض»و .هسفن ةايحلا راسم [100] تابّلطتم رظن ةهجو

 رثأ يف «ةرتاوتم ةغيصلا هذه َنِإ .201ص ةيزيلكنإلا ةمجرتلا ةثيدحلا ةبتكملا ةعبط لاملا سأر (1)
 ضيألا ةماقإل ةمئادلا ةيعيبطلا ةرورضلا وه لمعلا : اًبيرقت تارابعلا سفئب اًمئاد رركتتو سكرام
 2و0 اهوتكما ؟هأ آ, مهما 1, طقم !, 566 2. لاثملا ليبس ىلع :رظنا) .ةعيبطلاو ناسنإلا نيب

 ال 205(2 .«50 ص) ةثيدحلا ةبتكملا ةعبطل ةيزيلكنإلا ةمجرتلا رايعم نإ دن ون: 3, م5
 .872ص 1229 !ةصئأةل١ ل 111 ءزجلا ىف اًبيرقت ةغايصلا سفن دجن اننإ .(سكرام ةّقد كردي
 ال ؛عمتجملا ةايح راسم» نع «لعفي نأ داتعا املثم «ملكتي نيح «ءسكرام نأ .يهيدبلا نمو
 .ةراعتسالاب ركفي

 ةعبط «ةيزيلكنإلا ةمجرتلا .لاملا سأر «جتنملا كالهتسالا» لمعلا يّمسي سكرام ناك دقل (2)
 .ةيجولويزيف ةيعضو هنأ هلاب نع بيغي الو «204 ص «ةئيدحلا ةبتكملا

 ةصاخلا هتايح ؛ءيش لك لبق جتني لماعلا ّنأب ىلوألا ةركفلا ىلع موقت سكرام ةيرظن لماك نإ (3)
 .(مهشيع لئاسو نوجتني اوأدب رشبلا ْنأ» رّكف ىلوألا هتاباتك يفو .هشيع لئاسو جاتنإب
 هرايتعاب ناسنإلا فيرعتل يقيقحلا نومضملا .لعفلاب وه اذهو :412ءان(ةءطع 10601086, مام

 اذهب اًيفتكم سكرام نكي مل ىرخأ عطاقم يف هنأ ظحالملا نم هنأو اًملع .اًلماع اًناويح
 هبشت تايلمع زجني توبكنعلا َّنإ) ءناويحلا نع ناسنإلا «ةيفاك ةقدب زّيمي ال هنأل فيرعتلا

 .ةيعمشلا اهايالخل اهئانب دنع يرامعم سدنهم نم رثكأ لجخت ةلحنلاو .«كئاحلا تايلمع

 لبق ؛هلايخ يف ءانبلا اذه دّيشي هنأ وه ءهلحن رهمأ نع يرامعم سدنهم أوسأ زيمي ام نكلو
 دعب تدجو دق تناك ةجيتن ىلع لصحن اننإف «لمع راسم لك ةياهن يفو .عقاولا ي ىف هدّيشي نأ

 نأ يهيدبلا نمو .198 ص ء«ةثيدحلا ةبتكملا ةعبط ؛«لاملا سأر» .«هتيادب يف لماعلا لايخ يف

 يه كلذ ىلع ةجح ريخو ءهمهي نكي مل يذلا رثألا نع لب لمعلا نع ملكتي دعي مل سكرام
 يفو .لمعلا نق هتيرظن ىف نود وأ بعلي نكي مل ودبي ام ىلع ةيمعأ رثكألا لابخلا يضع نأ
 عيسوتللا» حلصي ةرشابملا تاجاحلا ىلع لمعلا ضئاف .ْنأ ديعي «لاملا سأر» ل ثلاثلا ءزجلا
 ىقبي سكرام نإف «تاددرتلا ضعب مغرو .278 272 ص .«جاتنإلا ةداعإ راسمل جّردتملا
 جتنت ّرقلا ةدود لعجي يذلا ببسلا سفنل «دوقفملا سودرفلا» جتنأ دق نوتليم» نأ اًعنتقم
 .(186ص «ةيزيلكنإلا ةمجرتلا .1951 ندنل «ةميقلا ضئاف تايرظن) .«اًريرح
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 ةكرح نانّوكي امهنأ ةجرد ىلإ بثك نع رخآلا امهدحأ عبتي كالهتسالاو لمعلا َنإف

 .يهتنت نأ دّرجمب ديدج نم أدبت نأ بجي ءابيرقت ةدحاو

 طلخي امدنع لمعلاو ؛كالهتسالاو لمعلا نم الك مكحت «ءاقبلا ةرورض» َّنِإ
 ام عقاولا يف قّقحي '”اهمضهيا»و «اهعمجي»و ةعيبطلا اهرفوت يتلا ءايشألا ايدام

 نامهتلم ناراسم امهالك .هماعط كلهتسي امدنع ةيميمح رثكأ ةقيرطب دسجلا هلعفي

 دادعإ وه هتدام ىلع لمعلا هقّقحي يذلا «رثألا»و اهنامظحيو ةداملا ىلع نالصحي

 نم طقف يئرم وه مهتلملاو محملا ءلمعلا طاشنل مهفلا اذه .ضرتفملا اهميطحت

 .ىلإ اهلّوحي لب طلخلل ةّداملا ئهي ال يذلا لمعلا نع زيمتمو «ملاعلا رظن ةهجو
 َّنإف «ةعيبطلا رظن ةهجو نمو .يئاهنلا جوتنملا لامعتساو اهيلع لاغتشالا ةيغب ةادأ
 نم ةداملا عزتني هراسم نأ امب ءلمعلا نم رثكأ محي يذلا ؛ىرحألاب وه رثألا

 .يحلا دسجلل عيرسلا ضيألا يف اهيلإ اهعاجرإ نود ةعيبطلا يديأ
 تسيل نكلو «ةيعيبطلا تاكرحلل ةمئادلا تارودلاب ةاواسملا مدق ىلع ةطبترمو

 يه «'7!اهسفن «ةيرشبلا ةايحلا عضو» ةطساوب ناسنإلا ىلع ديكأ لكشب ةضورفملا

 روهدتلاو ّومنلا تاراسم دض يهتنملا ريغو مئاّدلا هعارصو «لمعلل ةيناثلا ةّمهملا

 ملاعلا ةموميد دّدهت يهو «ةيرشبلا ةعانصلا اًمئاد امهتطساوب ةعيبطلا حستكت نيذللا

 تاراسملا ّدض هيلع ةظفاحملاو ملاعلا ةيامح ْنِإ .يرشبلا لامعتسالا ىلع هتردقو

 عارصلا اذه .اًيموي ةرّركم ٌقاشمل بيترلا قيبطتلا بّلطتت يتلا ٌماهملا نم يه ةيعيبطلا
 رماوأل لمعلا هيف عضخي يذلا يملسلا يساسألا لامتكالا نع زّيمم وهو «لمعلل

 عم ناسنإلل رشابملا ضيألا نم «اًجاتنإ» لقأ هنأ مغر «ةّحلملا دسجلا تاجاح

 يفف .ةعيبطلا [101] ّدض هنع عفادي يذلا ملاعلاب اًفاصتلا رثكأ طبار هل «ةعيبطلا

 تاعارصلا ةمظع بوث تضرتفا دق اهنإف ةيروطسألا صصقلاو ةميدقلا تاياكحلا

 هفيظنت دعي يذلا «لقره» ةياكح يف نأشلا وه املثم «ةقحاس رطاخم دض ةيلوطبلا

 ةلئامم ةركف َّنِإ .رشع ينثالا ةيلوطبلا «لاغشألا» نمض نم سايجوأ تالبطسإل

 عارصلا حور يف تلثمت يتلاو ةعاجشو ةريبك ةوق بلطتت يتلا ةيلوطبلا بساكملل
 ّنكلو .ةععطعتا لوطو» (قهكوتا .ةملكل يطسورقلا لامعتسالا يف ةحضاو ترهظ

 .56©ع 46 300 27 .روكذم ردصم ءكول (1)

 ةمع 34. «قباسلا ردصملا (2)
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 عنميو اًقيظن ملاعلا ىلع ةظفاحملاب يرشبلا دسجلا هيف مزتلي يذلا يمويلا عارصلا
 ام حابص ّلك حالصإل ةيرورضلا لمحتلا ةوق نإ .ةيلوطبلا لامعألا اليلق هبشي هروهدت
 لب ءرطخلا سيل ءاّقاش دوهجملا لعجي امو «ةعاجشلا نم سيل «ةحرابلا هدسفأ
 ةريبكلا بساكملا لك عم كرتشم ءيش اهل لقره لاغشأ ْنِإ .يهتني ال يذلا راركتلا

 ديحولا وه يروظسألا سايغوأ لبطسإ َنإف ظحلا ءوسلو ءاهعون ني ادت اهنأ يهو
 .ةمهملا لامكإ دعبو دوهجملا لذب دعب اقيظن ىقبيس يذلا

14 

 ةبوصخلاو لمعلا
 نمو «ةريخألا ةبترلا نم لقتنا يذلا لمعلل شهدملاو ئجافملا دوعّصلا نإ

 ةطشنألا نيب نم اًريدقت رثكألا هرابتعاب عفرألا ةلزنملا ىلإ اًراقتحا رثكألا عضولا
 يف لصاوتو «ةيكلم لك ردصم لمعلا ْنأ كول فشتكا امنيح أدب دق «ةيناسنإلا

 قسن# يف هتورذ دجوو ةورث لك ردصم لمعلا نأ ثيمس مدآ َرقأ امنيح ههاجتا
 ةيناسنإ نع ريبعتلاو ةيجاتنإ لك ردصم لمعلا حبصأ ثيح ؛©2”سكرامل «لمعلا
 وه امب لمعلاب اًمتهم ناك سكرام ْنِإف «ةثالثلا ءالؤه نيب نم هنأ ريغ .ناسنإلا
 دارأ دقو عمتجملا لصأ يه امب «ةصاخلا ةيكلملا» هتسسؤمب كول ّمتها دقل ؛لمع

 نأ ريغ .هنمضي نأو ةورثلل دودحم ريغ سيدكتل ةداوه نود مدقتلا رسفي نأ ثيمس

 امي لمعلا نوربتعي اوناك  قاسّناو ةوق رثكأب ةصاخ سكرامو  ةئالثلا نيركفملا

 رثكألاو ةيعيبط رثكألا طاشنلا وه امب لمعلاو «ملاعلا ءانبل ربكألا ناسنإلا ةردق وه
 رثكأ دحأ ال ىرخأ ةّرمو  مهنم اّلك ّنإف «ةيناسنإلا ةطشنألا يف ملاعلا نع ةبارغ
 ةعيبطل اًدنتسم اذه ودبيو .ةيلعف تاضقانتل ةسيرف مهسفنأ اودجو دق - سكرام نم

 ىرحألاب وأ ,تاضقانتلا هذهل ةهادب رثكألا لحلا نأ ثيحب [102] اهسفن ةلكشملا

 رابكلا باّتكلا ءالؤه ىقبي نأ يغبني ناك هلجأ نم يذلا ةهادب رثكألا ببسلا نأ

 رثألل نوبسني اوناك مهنإ ثيحب ؛لمعلاو رثألا نيب مهطلخ وه ءاهل نيكردم ريغ
 ءةرهاظ تافاخس ىلإ اًمئاد يدؤي طلخلا اذه نإ .لمعلا الإ ٌصخت ال صئاصخ

 15م2 ه1هعنع لمع خرطعأا 1933, م١715 نمل صقمه آفا نامكتاد لراكل يه ةرابعلا نإ (1)

 مئالم ريغ [لاملا سأر] ريبكلا سكرام باتك ناونع نأ ؛كلذ يف ٌقحم وهو ءظحال يذلا
 «ةروأاعس لعت 4مرطعزال ىمسُي نأ يغبني ناك دقو
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 ليلدلا َّنِإ» :نالبفل ةلمجلا هذه يف نأشلا وه املثم اًحراص ةداع سيل هنأ مغر

 ءايشألا ضعب كرتشملاو .يّداملا هجوتنم وه جتنملا لمعلا ىلع مئادلا

 لجأ نم اهجاتحي هنأل اهب أدبي يتلا «مئاّدلا ليلدلا» نوكي ثيح :''”«كالهتسالل

 يذلا «كالهتسالا» ةطساوب ّوتلل ةمظحم يه ءةيرورض ربتعُت يتلا لمعلا ةيجاتنإ
 .اهسفن ةرهاظلل ةيعق ةيعقاولا ةهادبلا ام لكشب هبّلطتت يذلاو ءهعم يهتني

 ةموميد تاذ ءايشأ جاتنإ) راع لمعلا بينجت لجأ نمو كول َنإف اذكهو
 هيلع اوظفاحي نأ رشبلل نكميو مودي ءيش»  لاملا لاخدإ هيلع ناك .طقف «ةريصق

 ال اهنود نم يتلا 2عان5 6 102ءاتئ029 :قراخلا لعفلا نم عون هنإ  «دسفي نأ نود

 ءيش ّيأ لصأ حبصي نأ «يويحلا راسملا ىلإ هعوضخ يف لماعلا دسجلل نكمي

 مغر ءاقبلل اهيلع ظافحلا نكمي «ةمئاد ءايشألا دوجو ال هنأل .ءةيكلملا لثم مئاد

 هيلع ناك الماع اًناويح هرابتعاب ناسنإلا فّرع يذلا «سكرام ىتحو .لمعلا راسم
 عم (7ء7عءوعمفاقم011ءطادصس8) ؤيشتلا عم طقف أدبت قحب لمعلا ةيجاتنإ نأب ملَسي نأ

 طرد ءنعدمو كمعع ععوعمفأاةصللنءطعم) «ءايشألا نم يعوضوم ملاع ةماقإ»

 سفن ةداعإ نم لماعلا [1031 ناويحلا اًدبأ ىفعي ال لمعلا دوهجم نكلو . 611
 سكرام دّكؤي امدنعو .©«ةعيبطلا اهضرفت ؛ةمئاد ةرورض» ىلاتلاب ىقبيو دوهجملا

 (طع طعمرإل ه6 طع !كقانعع ©1355 هباتك يف درت «1هعواءله ؟ءطاءص ل ةبيرغلا ةغايصلا هذه نإ (1)

 .[44ص ء1917]
 قايس يف رهظت يه لب «سكرام تاباتك يف رتاوتلا ةريثك !/ع1مجءعءتةاةهل11ءطءه ةملك درت ال ()

 «1ط)ة5 م:ةلتتكءطع ظءدعمععم معو معععمفأةمل] 1 ءطعم : 88 ص لدهءعهلفءطتتكاعه : رظنا مساح

 مبعاأ, للع 8ءعوعطعأ لصق لعد ان201عدص ؟عطعص 8[ 15 لتع 8ع دطملل ع 065 8/4ءدوءطعم 5

 ءارع5د طعطاتموأعو 03602 8517عوعا... (1035 11ع2) م200112182 ن1: لعع 11عدمدعطقلا 5

 نمسا ءاطوععمو 8علتكألووءور ةطععل0 عع 81ءمكعط وةءاطقوأ معآ 702 م1751 5ءطعات

 8علنعأمتك مهل 2لعرأ ن0 ءيوأ تةطعطقلا م20لانعتعوأ 1ص لعج طرءاطعلا 90م لعودكءأ طعط»

 نإَف «(122) ص (2) مقر شماهلا يف روكذم ««لاملا سأر» نم عطقم يف رمألا وه املثم انه
 نعو رثألا نع مّلكتي هنأ :يأ «لمعلل اًمامت اًقلتخم اًروصت «يهيدب لكشب «لمعتسي سكرام
 لكشي ناك نإو 5(24 لصفلا 3 مسقلا 1 ءزجلا) 825 !2مئ(281 يف ركذي ؤيشتلا سفنو .عنصلا

 «(آمأ1غ ىخرطعأأ) 15 ؟تععوعمك اصل 1 عطخ ال00 عج (0ءععصما 220 15أ : ءيشلا ضعب سبتلم

 ثدحي ام متعي © «ععمو6ةه0 ةملكلا لامعتساب ظافلألا يناعم ددعتب بعالتلا نإ عمور طعتاعا».

 اذه هلّوح يذلا ؛عرضوملا» ْنِإ لب ءديدج ءيش جتنأ دق دسجتلا ةطساوبف :راسملا يف لعفلاب
 ةعبطل ةيزيلكنإلا ةمجرتلا َّنإ) .اًئيش سيلو ءطقف ةّدام ءراسملا رظن ةهجو نم «ءيش ىلإ راسملا

 .(سابتلالا بجحت يلاتلابو يناملألا صنلا ىنعم كردت ال 2201 ص ةثيدحلا ةبتكملا
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 اذهل يصخشلا هفيرعت ىسني هنإف 2" ”«جوتنملا يف هتياهن غلبي راسم» لمعلا نأ ىلع
 «اًظولخم» جوتنملا نوكي هيف يذلا ««ةعيبطلاو ناسنإلا نيب ضيألا» هرابتعاب راسملا

 .يويحلا دسجلا راسم ةطساوب اًمدعنمو اكلهتسمو «ةينآ ةقيرطب

 نأ امهناكمإب هنإف ءالمع هرابتعاب لمعلاب ٌمتهي ثيمس الو كول ال هنأ امبو
 نيب أدبملا يف اًرييمت لداعت نأ نكمي عقاولا يف يتلا تازييمتلا ضعبب امهيسفنل احمسي

 لدعلا لصألا ناضل لاقت ةمجرت لجأ نم كر لكلا يزال ينالاو زعلا
 ةطشنألا لك ؟جتنملا ريغ لمعلا» يتسي ب «ثيمسا) َنِإف ءاذكهو .طقف ةيفاضإ اهرابتعاب

 لّثمتت ء ءيشل لامهإلل ةلباقو ةيضرع ةيصاخ ناك اذه ّنأ ول امك ؛كالهتسالاب ةطبترملا

 نأ فيك هتطساوب فصي يذلا ريبكلا راقتحالاف . اًبتنم نوكي نأ يف ةيقيقحلا هتعيبط

 رثكألا وه 0(ةميق وأ اًرثأ اهءارو كرتت ام اًليلقو اهتيدأت ةظحل ىنفت ةينهملا ٌقاشملا»

 ناك دقل .ثيدحلا هديجمت نم رثكأ لاجملا اذه يف يئادحلا لبق ام يأرلاب اطابتزا

 فالتخا ءيش لك ىلع عضيا» لمعلا نم عون لك سيل هنأ كلذك نافرعي كولو ثيمس
 لعفي يتلا ٌداوملا ةميقل» اًئيش فيضي ال يذلا طاشنلا نم عون دجوي هنأو 80©2(ةميقلا

 «ناسنإلا ندل نم اًئيش ةعيبطلا ىلإ فيضي «كلذك لمعلا نأ دّكؤملا نمو :'*”«اهيف

 سكعلا وه «ناسنإلا هفيضي امو  ؛ةبّيطلا ءايشألا»  ةعيبطلا هيطعت ام نيب ةبسنلا نكلو
 اًدبأ دقفت ال كالهتسالل ؛ةبّيطلا ءايشألا» ْنِإ .لمعلا تاجوتنم يف هيلع يه امل طبضلاب

 اذكهو .ةلواطلا يف ةرجشلا يفتخت املثم زبخلا يف ةّبحلا يفتخت الو ءاّمامت اهتيعيبط

 [104] رثأو انلسج لمع» نيب هزييمتل اًريغص اًمامتها ريعي هنأ مغرو «كول ْنِإَف

 كلتو ؛«ةريصقلا ةّدملا تاذ» ءايشألا نيب فالتخالاب فرتعي نأ هيلع ناك ««انيديأ

 ةبوعصلا نإ .””«دسفت نأ نود اهب ظافتحالا رشبلل نكمي» يكل ةليوط ةّدم «مودت» يتلا

 ةدم مودت نأ امهتاجوتنم ىلع ناك دقل ءاهسفن يه تناك «كول»و «ثيمسا ىلإ ةبسنلاب

 «1235 آ؟ةهاا217 «لاثملا ليبس ىلع :رظنا ءسكرام لامعأ يف ةفاثكب رركتت ةغيّصلا هذه ْنِإ (1)
 .874 873 ص 111 ءزجلاو :«(50ص ةثيدحلا ةبتكملا ةعبط) 1 ءزجلا

 «12ءع5 طءمدعود تاتئعاطأ 1ص 2ءملسلا 185 طفومتنملم ه1 آ, 2همهغك, طفمأ 5. (2)

 .295 ص 1 .روكذم ردصم «ثيمس مدآ "30

 .1, 560 40 .روكذم ردصم .؛كول (4)

 .1, 204 .روكذم ردصم .«ثيمس مدآ (5)

 .47و 56هع 46 ءروكذم ردصم (6)
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 نم سيل هنإف كلذ ببسبو ؛«ةميق تاذ» حبصتل ةسوململا ءايشألا ملاع يف ةيفاك

 اكلم حبصيو هيلع ظفاحي نأ نكمي ءيش يه امب كول اهفّرع امك ةميقلا ربتعت نأ ّمهملا

 .رخآ ءيش لباقم هتلدابم نكمي يكل ةيفاك ةدم مودي ءيش يه امب ثيمس اهفّرع امك وأ
 ركف لماك زيمي يذلا يساسألا ضقانتلاب ةنراقم تاهافت دّرجم هذه نكلو

 سأر ع .ه «باتك] نم ثلاثلا ءزجلا يف لقأ سيل ةدوجوم يهو «سكرام

 هاجت اذهو «لمعلا نم سكرام فقوم نإ .ٌباشلا سكرام تاباتك يف هنم لاملا

 ةرورض» لمعلا .ناك امنيبف .“'”اًسبتلم اًفقوم اًمئاد ناك ؛هركفل يزكرملا عوضوملا
 تاطاشن نيب نم اًجاتنإ رثكألاو ةيناسنإ رثكألا طاشنلا ْنإف ««ةعيبطلا اهتضرف ةمئاد
 «ةحداكلا تاقبطلا ريرحت ةّمهم كلمت ال .ءسكرام بسح «ةروثلا :يأ ؛ناسنإلا

 نكمي هنإف طقف لمعلا ىغلي نيحف .لمعلا نم ناسنإلا ريرحت ةّمهم كلمت لب

 ثيح طقف أدبي ةيرحلا لاجم» ْنأل .«ةرورضلا لاجم» ضّرعي نأ «ةيرحلا لاجملا»
 تاجاحلا ةدعاق» يهتنت ثيح «؟يجراخلا عفتلاو ةجاحلا هددحت يذلا لمعلا يهتني

 [105] ىدل ةردان ءهذه لثم ةخراصو ةيساسأ تاضقانت نإ 2”«ةرشابملا ةيداملا
 زكرم ىلإ ةرشابم دوقت رابكلا باّتكلا لمع يف يهو «ةيناثلا ةجردلا نم باّتك

 يف هتماقتسا يفو هئالو يف كّكشن نأ نكمي ال يذلا ءسكرام ةلاح يفو .مهلمع
 يتلاو ءهلمع يف ةريطخلا تاضقانتلا ْنإف «هنايعل ترهظ امك رهاوظلا فصو

 ةيملعلا رظنلا ةهجو نيب» فالتخالا ىلإ دوعت نأ نكمي ال «نيسرادلا لك اهلججس

 ءرملا لواح اذإ ثدحي امل دّيج لاثم 1نآءو /نتااعصنم (1949) 26*41 4 1« توروفل» باتك ّْنِإ (1)
 نع ءرملا ىلخت اذإ طقف نكمم اذهو .سكرام راكفأل تاسابتلالاو ةيزكرملا تاضقانتلا لح

 بيكرت ةبعل اهسفن يه تنّوك دق اهنأ امك «سكرام تارّوصت عم لماعتي أدبو اًمامت ةرهاظلا ةهادبلا
 عقاولا يف» هتكلو ««ةرورضلا نم ؛ودبي ام ىلع «دّلوتي) لمعلا َنإف ءاذكهو .تاديرجتلا نم ةدقعم

 ةيرح نع ؛(«ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب) ةرورضلا رّبعت» لمعلا يفو ؛«انتطلس دّكؤيو «ةيرحلا رثأ ققحي
 ركذتي نأ ءرملا ناكمإب هنإف هطرفملا طيسبتلا يف تالواحملا هذه مامأو .16 - 15 ص .«ةيفخم
 لأس دقل :ةيلاتلا ةفرطلا يف 12ةةناةاكال ركذي املثم هرثأ هاجت هتاذ سكرامل يسيئرلا فقوملا
 نأ بجي» :سكرام باجأف«ةلماكلا هراثآ عبط مزتعي نكي مل ام ذإ .1881 يف سكرام 1ةاناقاتال
 12 ناماعر, خس 3ع ؟ةطععاأ لم 31م صتسمسعتب 1935, م. 53. .«الوأ راثآلا هذه بتكت

 «لاع ْنأِب حرص دق سكرام ناك 2عيععشع 1كعمامهتنع لا يفو اهئ ؟ةومال 115,873. (2)
 اطمرصساستةانوعاطع 1عممارا مد... لتع 4ةءالعنأ طعوعتاتعأ (م59).

 ناسنإلا زّيمي ءبسحف لمعلا ةطساوب هنأب (10 ص) ةقباس تاحفص يف حّرص دق ناك نأ دعب
 .تاناويحلا نع هسفن
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 ىلإ جاتحت ةيلدج ةكرح ىلإ الو ''”«يبنلل ةيقالخألا رظنلا ةهجوو خّرؤملل
 تايوتسملا لك يف هنأ رمألا ىقبي .ريخلا وأ يباجيإلا جاتنإل ءّرشلا وأ .ضيقنلا
 عمتجم ىلإ هبلج كلذ دعبو لماع اًناويح هرابتعاب ناسنإلا سكرام فّرع ؛هلمع يف

 رايخلا مامأ كرتُت اننإ .ةيرورض ريغ ةيناسنإ رثكألاو ربكألا ةّوقلا هذه هيف نوكت
 .ةجتنملا ريغ ةيرحلاو ةجتنملا ةيدوبعلا نيب بعصلا

 مهرظن ةباقث مغر .هعابتأو كول نم لك دارأ اذامل لاؤسلا حرطُي اذكهو

 اًريخأو « ميقلا لكو «ةورثلاو ةيكلملا ردصم « تئعتب لمعلا اولعجي نأ نصاخلا

 طاشنل ةثياحملا براجتلا يه ام ءىرخأ تارابع يف وأ ؟ناسنإلا ةيناسنإ ردصم

 ؟ثيدحلا نمزلل اهتيمهأ تّلجت يتلا لمعلا

 راسم مامأ اوناك رشع عباسلا نرقلا ذنم نييسايسلا نيرظنملا ْنإف ءاّيخيرات

 .باستكالا ومنو ةيكلملا ومن «تاورثلا ومن نم ةظحللا كلت ذح ىلإ دوهعم ريغ

 ىلع يعيبط لكشب ٌبصنا دق مهمامتها ْنإف «ةتباثلا ةدايزلا هذه ريسفتل ةلواحم يفو

 َنإف : 20اًمحال اهتشقانم انيلع نوكيس بابسألو هنإ ثيحب ءهتاذ ّومنلا راسم ةرهاظ

 ةيعيبطلاو ةيخيراتلا مولعللو ديدجلا رصعلل حاتفملا موهفملا حبصأ راسملا موهفم

 مهف لق «ةرهاظلا هتياهن مدع ببسبو ءراسملا اذه نإف «ةيادبلا ذلمو .اهأشنأ يتلا

 .هسفن يويحلا راسملا رهظم يف ةيصوصخ رثكأ لكشبو ءاّيعيبط اًراسم هرابتعاب

 ّنإف لكشلا سفنبو  «لاملا جتني لاملا» ّنأ - ثيدحلا رصعلل ةّجفلا ةفارخلاو

 ينمضلا زاجملا ىلإ هتقيقحب نيدي  ةّوقلا دّلوت ةّوقلا ّنأ  ٌقدألا ةيسايسلا هتيؤر
 لعفلا ال هدحو لمعلا َنِإف «ةيناسنإلا ةطشنألا لك نيب نمو .ةايحلل ةبصخلا ةعيبطلل

 جراخ اهسفن ةايحلا عم قفاوتم وهو اًيلآ مّدقتيو «[106] اًدبأ يهتني ال ءرثألا الو

 .ةلوقعملا ةيناسنإلا دصاقملا وأ ةيدارإلا تارارقلا طانم

 صالخإو سكرام ريكفت ىوتسم ىلإ حضوأ لكشب ريشي ءيش ال هّلعلو
 لمعلا مهف ىلع هتيرظن لك سّسأ دق هنوك نم رثكأ رهاوظلا عقاول هفاصوأ

 ةبسنلاب لمعلا ناك دقل .ةبصخلا ةايحلا راسم سفنل نيبرض امهرابتعاب باجنإلاو

 ظلصسسل ال/ز[دممرآه طع ظةملهسل كاهكمد (ةمعطم» ءل., 1953) ىف نسليو دنومدإل ةغيصلا (1)

 .باتكلا اذه نم ولتي اميف .321 ص «.42 ةرقفلا سداسلا لصفلا رظنا (2)
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 باجنإلا ناكو ءدرفلا ءاقب نمض ام وهو .««ةصاخلا درفلا ةايحل جاتنإ ةداعإ» هيلإ

 يه ةيؤّرلا هذهو ."”عونلا ىلع ظافحلا نمض ام اذهو ؛«نيرخآلا ةايح» جاتنإ

 دعب هرولب ام وهو «ىسني ال يذلا هتيرظن ردصم (نمزلا سايق ملع) ايجولونورك
 ةميقلا ضئاف مهفو ةيوضعلا لمع ةّوقب ؛دّرجملا لمعلا» لادبتسا ةطساوب كلذ

 لماعلا جاتنإ ةداعإ لئاسو جاتنإ دعب ةدوجوم لازت ام يتلا لمعلا ةرق ةّيمك هرابتعاب

 مهل نيدي نيذلا هفالسأ نم يأ هغلبي مل ام غلب هتبرجت قمعب ودبي اذكهو .ةصاخلا

 ةيرظن ءهتيرظن رظأ دقل .هفالخأ نم الو ءاّبيرقت ةمساحلا هتاماهلإ لكب كلذ ادع

 قفو .ءوهو ءلمعلا ةعيبط يف اًماود اهرثكأبو اًمدق راكفألا رثكأب «ثيدحلا رصعلا

 ةايحلاب اطبترم ناك «يكيسالكلا ديلقتلا ىلإ ةبسنلاب نأشلا وه امك يربعلا ديلقتلا
 لمعلا ةيجاتنإل يقيقحلا ىنعملا نأ املثم .باجنإلا ةيميمح لثم يف يميمح لكشب

 ةلداعم ىلع سسؤي ثيح «سكرام جاتنإ يف اًحضاو حبصأ اًئيدح تفشتكا يتلا

 عمتجم يف عونلل ةجتنملا ىوقلل ريهشلا رّوطتلا لعجي لكشب ةبوصخلاو ةيجاتنإلا
 ةرورضل عضخي الو ءرخآ نوناقل «عقاولا يف .عضخي ال ««ةبّيطلا ءايشألا» ةرفو

 نأ ول امك اهيف رهظي يتلا ««اوديازتو اورثاكت» :ةيساسألا ةيصولا ىلإ الإ ىرخأ
 .انملكي اهسفن ةعيبطلا توص

 ةوقل ةيعيبطلا ةرثكلا نع ةجتانلا ةعيبطلا يف يناسنإلا ضيألا ةبوصخ ْنِإ
 ةداعّسلا» ْنِإ .ةعيبطلا ريبدت يف طارفإ نم هظحالن ام يف اًضيأ كراشت لمعلا

 ةضحملا ةدانتلا نايشعا يف ةيئاسنإلا ةفيرطلا نه لمعلل ؟توقلاو ةكرابملا
 ةديحولا ةقيرطلا ىتح يهو ءةيحلا تاقولخملا لك عم اهمساقتن يتلا شيعلل

 ءاقشلا نيب ةيعيبطلا ةرودلا يف ىضرب اوكّرحتيو اوقبي نأ رشبلل نكمي يتلا
 ليللاو راهنلا عباتتي هب يذلا ئداهلا رتاوتلاب ءكالهتسالاو لمعلاو ءةحارلاو
 ةعيبطلا بصخ ىلع دمتعي ةّقشملاو بعتلا ءازج ْنِإ [107] .توملاو ةايحلاو

 نم اًءزج ىقبي «ةقشملاو بعتلا» يف هلمع زجنأ نم نوك يف ةماتلا ةقثلا ىلعو

 فالخ ىلع .يذلا ءميدقلا دهعلا نإ .هئانبأ ءانبأو هئانبأ لبقتسم يف ةعيبطلا

 الو توملا ال ربتعي مل يلاتلابو ةسّدقم ةايحلا ريتعا «ميدقلا يكيسالكلا رصعلا

 دايسألا صصق يف نّيب دق .©”(ةايحلا دض ةجح كلذ نم َلقأو) اًرش لمعلا

 1]دءعاناوعطع 1لعماهونعب ما7 (1)
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 ادولخ ال نوجاتحي اونوكي مل فيكو .توملا لوح نيقلق ريغ اوناك فيك

 لكشلا يف توملا مهل ودبي فيكو .مهحاورأ دولخ نامض الو اًيدرف اًيضرأ
 نومره مهو «ةديعس ةخوخيش دعب#» ةيدبألا ةحارلاو نوكسللو ليلل دوهعملا

 .«مايألا مهؤلم

 الو رثألا يف دجوت نأ نكمي ال «لمعلل ةثياحملاو لكك ةايحلا ةداعس نإ

 يذلا فطاخلا حرفلاو «هنم تالفإلا نكمي ال يذلا حايترالا عم طلخت نأ نكمي

 عبتي هءازجو دوهجملا نأ يه «لمعلا ةداعس نإ .حاجنلا بحاصيو ققحتلا عبتي
 [108].اهكالهتسا شيعلا لئاسو جاتنإ هب عبتي يذلا ردقلا سفنب رخآلا 5-8
 يف دسج لمع ةّذللا بحاصت املثم اًمامت هسفن راسملا بحاصي حرفلا ْنِإ ثيحب

 ىلإ هانبرقو حرفلا اهيف انمّمع يتلا «مظعألا داوسلا ةداعس» ّنِإ .ةدّيج ةحص
 «ىلعأ لثم» لكش يف مهف دق اًمئاد ةيضرألا ةايحلا هب تعّبمت حرف وهو ؛ناهذألا

 لعفلاب «نكمي ال ةداعسلا هذه ةعباتم قح ْنِإ .ةلماعلا ةيناسنإلل يساسألا عقاولاو

 نم ناسنإلا اهب درط يتلا ةنعللا تسيلو .؛ةئيطخلا رجأ» سّدقملا باتكلا يف ناكم يأ يف «توملا سيل )10
 رفس بسحو .ملألا اهؤلمي ةدالولاو ءاٌّقاش لمعلا تلعج دق اهنإ ؛ةدالولاو لمعلاب هبقاعت «سودرفلا

 .همسا نّيبي املثمو 202:028(2) ضرألا ىلع رهسي ىتح قلخ دق ناك :(مدآ) ناسنإلا َنإف «نيوكتلا
 ثرحي نأ مدآ ىلع نكي ملوا .15 22:5 ؛«نيوكتلا رفس» :رظنا .«ضرألل» ةرّكذملا ةغيصلا وهو

 مدآ ذخأ دق ٌبرلا وهو :2035028 لا رابغ نم مدآ قلخ دق ٌبرلا وه ناك دقو 2303385 لا
 ةلدعأتم هاناطعء ربوب نترام ةمجرت لصاوأ) .«اهظفحي ىتحو اهحلفي ىتح ْنّدَع ةّتج يف هعضوو

 يتلا ؛ثرحلا# ةملك نإ (8ءتاتسم 5. 0.). ؛طنع ةعطول/ا) عدمت 0 غيافزنزور زئارفو

 17 :3) ةنعللاو .«مدخي نأ: ىنعم اهل 163808 «ةيربعلا يف لمعلا ةملك دعب اميف تحبصأ
 دق ناسنإلا قلخ اهلجأ نم يتلا ةحلصملا ّنِإ :حضاو ىنعملا نكلو «ةملكلا هذه ركذت ال 9
 ءوض يف سدقملا باتكلل عاو ريغ ليوأت هببس ةنعلل يماعلا مهفلا ءوس نإ .ةيدوبع نآلا حبصأ

 كاج لاثملا ليبس ىلع :رظنا ؛نويكيلوثاكلا باّتكلا هبنجتي ام ةداع مهفلا ءوس ّنِإ .ينانويلا ركفلا

 136وانع5 ].عءاعرعور [ععمرك 0ع لكمأا ههكاتععا النا 117, طومان 1220911 ,طءممرتعأاع : كرالك ول

 دق ناك طقسي مل يذلا ناسنإلا نإ ...ىلوألا ةئيطخلا ةجيتن يه لمعلا ةبوقع ّنإ) :(1946), م. 1
 ل. نمو. لو عطسمسمم, آلأغ طملععمع ةعطعتا : .(رش جوأ «لمع دق هنكلو ءةجهبلا لاح يف لمع

 ةنعللا نراقن نأ راطإلا اذه يف مهمل هنإ 502101 هعزوعط انهن !ةءعماموتدعط طعام وعطاع؛ 1953, م9.

 نأ ركذي دويزيه ْنِإ .دويزيه ىدل لمعلا ةقشمل اًهباشم ودبي يذلا ريسفتلا عم سّدقملا باتكلا يف
 امنيب ءاهنع ثحبي نأ هيلع ناك ثيحب «8 :رظنا ةايحلا هنم تقرس ناسنإلا بقاعت يكلو ةهلآلا

 لوقحلا نم ضرألا رامث فطق ىوس ءيش يأ لعف ىلع ربجم ريغ ءودبي ام ىلع ؛كلذ لبق ناك
 .هسفن لمعلا يف لب لمعلا ةقشم يف ءبسحف لّدمتت ال ةنعللا َنإَف انهو .راجشألاو
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 .هل هامم ىتح هنإ ؛ةايحلا يف ّقحلا راكنإ هب نكمي ال يذلا ردقلا سفنب هراكنإ

 الو اًليوط مودي الو اًردان نوكي يذلا ديعسلا ظحلا عم ءيش يف كرتشي ال هنكلو

 نأ مغر .هذخأي وأ هيطعي امو علاطلا نسح ىلع دمتعي ظحلا ْنأل هتعباتم نكمي

 ريغ نوحبصيو ديعسلا ّظحلا ءارو نوضكري ؛«ةداعسلا نع مهثحب» يف رشبلا بلغأ
 امك هب اوعّتمتيو علاطلا نسحب اوظفتحي نأ نوديري مهنأل .مهفداص اذإ ىتح ءادعس

 جراخ اًمئاد ةداعس دجوت ال .يهتنت ال يتلا «ةبّيطلا ءايشألا» نم ةرثك ناك ول

 نزاوت مدع بّبسي ام لكو «ةيويحلا ديدجت ةذلو كاهنالا ٌقاشمل ةبولطملا ةرودلا |

 ةيويحلا ديدجت ضوع سؤبلا هعبتي بعتلا ثيح «ةصاصخلاو رقفلا  ةرودلا هذه

 بيلاود فيحو بعتلا قلقلا ضعي فيح «دروعم قود ةايعلاو نيباكلا ءازقلا نأ
 زجاعلا دسجلا نحطت - محرت الو ةميقع يهو  مضهلاو كالهتسالاو ةرورضلا

 .ءايحأ اننوك نع جتنت يتلا ةيساسألا ةداعسلا مدهّتف - توملا ىتح

 وه ام رفوي امدنع دفنتسُي ال يحلا نئاكلاو .ةبوصخلا يه ةايحلا ةّوق نإ
 ةعزنلا َّنِإ .نكمملا اهديازت يف «اهتميق ضئاف» نمكيو «صاخلا هرثاكتل يرورض
 ىلع اًكاسنإ اًبرض اهرابتعاب «لمعلا ةّرق) تقشتحا دق سكرام ىدل ةقسملا ةيعيبطلا

 ضئاف قلخ ىلع ةعيبطلل يتلا ةردقلا سفنب عّتمتت يتلا ةيويحلا ةّوقلل صوصخم وحن
 عمتجملا ىوق» راسم ءهسفن راسملا اذهب اًبيرقت اًيرصح ٌمتهي وهو سكرام نإ .ةميق
 نزاوتي «يناويح عون لك ةايح يف رمألا وه املثم هتايح يف نوكي يذلا ««ةجتنملا

 اهتمادتسا مواقت يتلا ملاعلا ءايشأ دوجو ةلأسمو ءاّمئاد كالهتسالاو جاتنإلا

 .ةّتبلا هنهذل فشكنت ال ءاهنم مغرلاب اهئاقب ىلع ظفاحتو ةمهتلملا ةايحلا تاراسم

 يف كرتشملا اهمساق «لعفلاب دجت ةطشنألا لك ْنإف «عاونألا ةايح رظن ةهجو نمو

 يف اهلاخدإل اهتردن وأ تاريخلا ةرفو سايقم وه ديحولا زّيمملا سايقملاو .لمعلا
 ةميق ضئاف َنإف «كالهتسالل اًعوضوم ءيش لك حبصأ امدنعو .يويحلا راسملا

 لك دقفت اهسفن تاجوتنملل «ةريصقلا ةموميدلا»و «ةعيبطلا رّيغي [109] ال لمعلا

 براقي هب يذلا راقتحالا يف سكرام لامعأ يف حضاو نادقفلا اذهو «ةيمهأ

 «جتنملا ريغ لمعلاو جتنملا لمعلا نيب هفالسأل ناك يذلاو ؛هرّركي يذلا زييمتلا
 .لّهؤملا ريغ لمعلاو لّمؤملا لمعلا نيب وأ

 نم مهسفنأ صيلخت ىلع نيرداق ريغ سكرام فالسأ لعج يذلا ببسلا نإ
 رثألا نيب ةيساسأ رثكألا زييمتلل يسيئر لكشب ةلداعم يه يتلا تازييمتلا هذه

 م
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 نوركفي اولاز ام مهنوك ىلإ دوعي لب ««ةيملع» لَقأ مهنوك ىلإ دوعي ال لمعلاو
 ةورثلا كّلمت ةيضرف ىلإ ٌلقألا ىلع وأ ةصاخلا ةيكلملا ةيضرف ىلإ نودنتسي مهو
 تاجوتنمف ءاّدبأ يفكت نأ نكمي ال ةرفولا دّرجم َنإف «ةيكلملا ةرولبلو .ةيموقلا
 نّرخُت نأ الو سلكت نأ نكي الو..ءاهترتو هرضمل ةمادخما رثكأ حبصت 7 ال لمعلا
 ءافتخالا ىلإ اًدج ليمت اهنإف .كلذ سك ىلعو ؛ام رف ةكلم نم اةزج حبصتا

 .«اهتيحالص ءاهتنا لبق» كلهتست مل اذإ .««دسفت١ نأ وأ كّلمتلا راسم يف

15 

 ةورثلاو ةيكلملل صاخلا عباطلا يف

 ةقيرطب يهتنت ةيرظن نإ ثيح لعفلاب ىلوألا ةلهولل اًبيرغ رمألا ودبي
 هر ل رح د ب وااو ءةيكلم لك ءاغلإ يف ةعنقم

 رصعلا مامتهال يلادجلا رهظملا انركذت اذإ صقنت ةبارغلا هذه نأ ريغ .ةصاخلا

 دضو كرتشملا لاجملا دض حوضوب اهقوقح ضرفت يتلا «ةيكلملاب ثيدحلا

 عمتجم ةرولب ةيعويشلاو ةيكارتش ؛الا لبق ةيسايس ةيرظن يأ حرتقت مل هنأ امبو .ةلودلا

 اًيدج اًليم نيرشعلا نرقلا لبق ةموكح ةيأ رهظت مل هنأ امبو ءاّمامت ةيكلم نود نم
 هناكمإب نكي مل ةديدجلا ةيرظنلا نومضم نإف ءاهنيطاوم نم ةيكلملا ةرداصم يف

 لمتحملا لخدتلا دض ةيكلملا قوقح ةيامحل ةجاحلا نم مهلتسي نأ ديكأ لكشب
 نم نآلا لصح ام سكع ىلع هنإ :انلق ةقدلا انئش اذإ نكلو .ةيموكحلا ةرادإلل
 مل داصتقالا ءاملع َنإف .عافدلا طخ ىلع يهيدب لكشب ةيكلملا تايرظن لك فوقو

 لكشب نيداعم «؛كلذ نم سكعلا ىلع اوناك لب ةتبلا عافدلا طخ ىلع اونوكي

 اًرش» تالاحلا نسحأ يف اهنوربتعي [110] يتلا ؛ةموكحلا ةرئاد لكل حضاو
 اًيليفط اًدوجو فورظلا أوسأ يفو 1 قبلا ةعيبطلل اًساكعنا»و «اًيرورض

 ثيدحلا رصعلا هنع عفاد امف .©”لماك لكشب اًًيوس هنود نم نوكي يذلا عمتجملل

 ةيرشبلا ةعيبطلل «جتنملا»و «رّيخلا» بناجلا نأ ىلع اًعيمج نوقفتي ثيدحلا رصعلا باّتك نإ (1)

 ناب ساموت حّرص امكو .اًيرورض مكحلا اهرورش لعجي امنيب ءعمتجملا لخاد سكعني
 يمني ذوذشلا اذه نإ ؛مكحلا انذوذش جتنيو انتابغر هجتنت عمتجملا» نإف ء"1طمسصقك طةئمع

 نإ ...انلئاذر عمقب اًيبلس لعفت ةداعسلا هذهو ءانفطاوع ديحوت ربع يباجيإ لكشب انتداعس
 «يرورض رش وه «ةلود لضفأ يف ىتح ءمكحلا نكلو ءريخ ةلود لك يف عمتجملا
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 وأ ةيكلملل هيف غلابملا ومنلا ناك لب ؛ءكلذك يه امب ةيكلملا نكي مل ةرارحب

 يف «تيم١ ماود ىلع تظفاح يتلا ءاضعألا لك دض رمألا ناك ول امكف .كّلمتلا
 .عمتجملا ةايح «ةايحلا مساب عراص دق هنإف .كرتشم ملاع

 هنإف ءدسجلا يف دوجوم ةايحلل يعيبطلا راسملا نأ هيف كوكشملا نم سيلو

 نأ هناكمإب نكي مل «كولهو .لمعلا نم رشابم لكشب ةيويح رثكأ طاشنل دوجو ال

 ال يتلاو ةيعيبطلا ةجيتنلا هبجومب نوكي يذلاو «لمعلل يديلقتلا ريسفتلاب يفتكي
 لصأل يديلتلا ريسعلاب شكيب الو ءاّدبأ هتاغلإل ةليسو ال رقفلل اهبثجت نكمي

 امف ."'”كرتشملا ملاعلل يلصأ ميسقت ةث ةطساوب وأ وزغلاو باستكالا ةطساوب ةيكلملا
 يذلا .ملاعلا [111] كلمت هثحب فده ناك دقلو كلمتلا ناك عقاولا يف همهي ناك

 .لادج الو كش الب هسفن تقولا يف صاخلا هعباط نوكي

 راسملل ةيدسجلا فئاظولا نم رثكأ صاخ عباط وذ ءيش ال نأ دكؤملا نمو

 يتلا ةردانلا تالاحلا نأ ءظحالملا نمل هنإو «ةدعبتسم تسيل اهتبوصخف يويحلا

 ىلع ةمراص ةيصوصخ طبظلاب اًضصاخ اًعباط «ندمتملا يرشبلا عونلا» اهيف مرتحي

 ربكأ نكي مل اذإ هسفن مكحلا وه ام نكلو» :نوسيدام بسح وأ .(1776 .كرتشملا سحلا)

 مكح ّيأ نوكي نل هنإف ةكئالم رشبلا ناك اذإو ؟ةيرشبلا ةعيبطلا ىلإ هجوي نأ نكمي خيبوت
 ةيلخاد وأ ةيجراخ ءاوس ةبقارم ّيأ نوكت نل هنإف ءرشبلا مكحت ةكئالملا تناك اذإو ءاّيرورض

 (1طع 7تلععةلتما [81هلععم طئطعوم' 6ل.] ص. 337). «ةيرورض

 لالحنالا» لوح طخسلا ديدش ناك يذلا «لاثملا ليبس « ثيمس مدآ يأر وه اذه ناك (1)

 نادلبلا بلغأ يف فلئوي «يمومعلا لخدلا لمأك اًبيرقت وأ لماك َّنإ) :؛مكحلل يمومعلا
 .(1, 306. ؛روكذم ردصم) .«ةجتنم ريغ ةلماع ديأ لع ظافحلل

 جتنت يتلا ةيكلملا يف يعيبط قح هل ءام اناسنإ نأ دحأ مهفي مل 1690 لبق» هنأ يف كش ال )2
 0 عطل 215, ؟يعامتجالا ملعلل ةيهيدب تحبصأ ةركفلا ّنِإف 1690 دعبو .هلمع نع

 اناك ةيكلملاو لمعلا يرّوصت نإ طعلبوأع ظووممراج: '[طع !1ةنكامروج هك هه 10عهقرب [1951] 5

 ين (0م05 همل معدتم ةعطعتأا ةمل ةصصتنأ) رقفلاو لمعلا مزالتي امنيب رخآلا امهدحأ

 نأب حّرص يذلا «نوطالفأ َنإف يلاتلابو .لمعلا ناك ءرقفلا ةلاحل قياطملا طاشنلا نأ رع
 سفن لاق دق «مهيف يناويحلا ءزجلا يديس اونوكي مل مهنألا ««نيئّيس١ اوناك نيلماعلا ديبعلا
 (معمفم هم اهت طعفسامن مغ اعقنم» «؛هسفن ديس سيلا ريقفلا َنِإ .رقفلا ةلاح لوح اًبيرقث ءىشلا

 هرابتعاب لمعلا يف ركف دق نييكيسالكلا باّتكلا عومجم نم دحأ الو 560ههلط 16466 3514)
 - هيرصاعم يأر ءطقف صخل دق هنأ لمتحملا نمو - ,نورشيش بسحو .ءارثلل اًنكمم اردصم

 (ةانأ ؟6865 يعرش عيزوت نع امإو ءراصتنا وأ ميدق ءاليتسا نع امإ جتنت ةيكلملا ّنِإف
 هععانمد أ هدع دانأ ؟1ءامعد هيأ !عيع [آجع هالعتتك .)]21 1١
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 نإف ءهذه نيب نمو .ةيرورض هسفن يويحلا راسملا اهلعجي يتلاك «ةطشنألا»

 ديحولاو ءٌصاخ عباط وذ لقألا هنأ لقنل «ةفيظو دّرجم ال طاشن هنألو لمعلا

 ةايحلا راسم نم اًبيرق لاز ام هنأ ريغ ءءافخالا ىلإ جاتحي ال هنأب رعشن يذلا

 ةجحلا نع ةزّيمتم يه امب ةلوبقم كلمتلا ةيصوصخ ةجح لعجيل فاك لكشب

 ةيكلملا «كول» سّسأ دقل ."”ةيكلملل صاخلا عباطلا لجأ نم اًدج ةفلتخملا
 يف [ناسنإلا] ةيكلم» .كلمتلا يف صاخ عباط يذ رثكألا ءيشلا ىلع ةصاخلا
 «انيديأ رثأو انداسجأ لمعال نإ ملي صاخلا هدسج يف : يأ .؛صاخلا هصخش

 ...هاطعأ) ام ؛كلمتل» ل ؛لئاسو» امهيلك نأل ءهسفن وهو اًدحاو اًئيش احبصأ

 لئاسو يه مفلاو يديألاو دسجلا :لئاسولا هذهو .«كرتشم لكشب رشبلل ...برلا
 ةاطعم يه لب ؟كرتشم لكشب يرشبلا عونلا ىلإ يمتنت» ال اهنأل «ةيعيبطلا كلمتلا

 .27صاخلا هلامعتسال ناسنإ لكل

 ءدسجلا «لمع ةوق» يف «ةيعيبط ةوق لخدي نأ سكرام ىلع ناك هنأ املثمو
 حوضولا يف صقن مغر «كول نإف «ةورثلا ومنل اًمدقتم اًراسمو لمعلا ةيجاتنإ رييغتل

 دودح لخاد اًرمم حتفي يكل كلمتلل يعيبط لصأ ىلإ ةيكلملا عجري نأ هيلع ناك

 اذه نم ةصاخ ةيكلم ناسنإ لك هكلتمي ام لصفت يتلا «ةتباثلا ملاعلا اذه ناردجو

 ىنمت هنأ وه «كولا عم هيف كرتشي سكرام لاز ام يذلاو .””«كرتشملا نع» ملاعلا

 جراخ ةصاخلا هنيناوق الآ عبتي وهو «يعيبط راسم ةباثمب ةورثلا ومن راسم ىري نأ
 يف لخدي نأل اًلباق ام يناسنإ طاشن ناك اذإو .تاياغلاو ةدمعتملا تارارقلا

 ىتح فقونت نأ ةيعيبطلا هتفيظول نكمي ال اًيدسج «اطاشن» نوكيس هنإف ءراسملا
 مظحن نأ لعفلاب وه [112] «ةطشنألا» هذه عنم نأو .كلذ ءرملا دارأ نإو

 ةصاخلا ةيكلملا ةسسؤمب انقلعت ءاوس «ثيدحلا رصعلا لماك ىلإ ةبستلابو «ةعيبطلا

 ةضورفم ةبقارم لك وأ مكحت لك نإف «تاورثلا ّومن مامأ ةبقع ةباثمب اهانربتعا وأ

 .اهسفن عمتجملا ةايح ميطحت ةلواحم لداعي ناك ةورثلا راسم ىلع

 .105 ص (1) شماه :رظنا (1)
 .26 مسقلا هروكذم ردصم (2)
 .25 مسقلا ءردصملا سفن (3)
 .31 مسقلا ءردصملا سفن (4)
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 لك صخأ «لمعلا حبصأ ثيح ءعمتجملا قاثبناو ثيدحلا رصعلا روطت نإ
 لعجي «يصخشلا يمومعلا هلاجم ةرولب هناكمإب حبصأو ءاّمومع ةيناسنإلا ةطشنألا

 ملاعلا يف ناكمل صاخ كالتما يه امب ةيكلملا دوجو يف ءاوس كشلا نكمملا نم

 مغر حيحص نكلو .ةورثلا ومنل هحامج حبك نكمي ال يذلا راسملا مواقي نأ نكمي

 نع١ ماتلا هلالقتسا مدع «ىنعمب ؛ءرملا هكلتمي امل صاخلا عباطلا نأ كلذ

 كلمت ىلإ ةيكلملا ليوحت ةطساوب هيلع وه امم رثكأ نمضي نأ نكمي ال «كرتشملا
 ؛«جوتنملا»و «ةجيتنلا هرابتعاب هاري يذلا «كرتشملا نع لصفلا» ليوأت ةطساوب وأ
 ةيكلملا لماكل ةيهام لعفلاب حبصي دسجلا نإف ءرهظملا اذه يفو .يدسجلا طاشنلل

 دارأ ام اذإ ىتح نيرخآلا عم همساقتي نأ ءرملل نكمي ال يذلا ديحولا ءيشلا هنأل

 لكشي يلاتلابو ءلصاوتلل ةيلباق لقأو اًكارتشا لقأ «عقاولا يف ءيش الو .كلذ
 ءدسجلا لخاد لصحي امم ؛هعمسو يمومعلا لاجملا رظن دض ةديكأ ةيامح رثكأ

 ةقيرطب ملاعلا جراخ انظفلي ءيش الف «لثملابو .هكالهتساو هلمعو .همالآو هتذل

 ناسنإلا ىلع ضورفم زيكرت ءدسجلا ةايح ىلع يرصح زيكرت نم ةيرذج رثكأ
 لعجي نأ .ببسلا ناك امهم «ىئمتي نمو .هلمحت نكمي ال ملأ ةمقب وأ ةيدوبعلاب

 بسحف اًكردمو ملاعلا نع اًلقتسمو ءلماك لكشب ءاًصاخ» يناسنإلا دوجولا
 يتلا قاشملا نأ امبو «براجتلا هذه ىلع هججح سسؤي نأ هيلع «ةيحلا هتنونيكل

 عم ةضقانتم يهو ناسنإلا عنص نم اهنكلو ؛«ةيعيبط» تسيل ةيدوبعلا محرت ال
 داعأ امدنع هتقو دّدبي ملو هتوق ذفنتست مل يذلا لماعلا ناويحلل ةيعيبطلا ةبوصخلا

 نع ةيلالقتسالا ساسأ لّثمت يتلا «ةيعيبطلا» ةبرجتلا ّنِإ .ةصاخلا هتايح جاتنإ

 نإ .ملألا لب ةيدوبعلا وأ لمعلا تسيل ةيروقيبأ وأ ةيقاور تناك ءاوس ملاعلا

 هدوجو دودح لخاد درفلا اهب عّتمتي يتلاو ملاعلا نع ةلزع يف كردت يتلا ةداعسلا

 نأ بجي فيرعت وهو ءريهشلا «ملألا بايغ» ىوس نوكت نأ نكمي ال صاخلا

 يذلا بهذملا ءةذللا بهذم نإ .ةتباثلا ةقستملا ٌسحلا لاكشأ لك هيلع قفتت

 ةيرذج رثكألا لكشلا الإ سيل «ةيعقاولا يه طقف دسجلا سيساحأ نأ ربتعي 3

 اه(56 طفهدوك طهث ررقيبأ لوقل اًقيبطت «لماكلاب ةصاخو «ةيسايس ريغ ةايح ةقيرطل

 .(«ملاعلاب متهت الو ءافخلاب شع)) مغ مدان( ءدعواطقت

 اذإ طقف كلذو ؛ملاعلا ةفرعمل يدسجلا طرشلا الإ سيل ملألا بايغ ةداع
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 ىتح هسفن ىلع هب ىقلم «جنشتلا اذهب ءنوكي نل اذهبو جنشتم ريغ دسجلا ناك
 بايغ نإ .اهل مّدقي ام مّلستت نأو ءيداع لكشب لمعت نأ دسجلا ساوح عيطتست
 ملألا نيب فطاخلا لصافلا ىوتسم يف طقف ؛ءرملا هب سحي# ام اًمئاد وه ملألا

 ملألا نم حايترالا وه ةداعسلل نييسحلا موهفم قباطي يذلا ساسحإلاو ءهبايغو

 اهلداعي الف لعفلابو ؟كشلا دودح جراخ ساسحإلا اذه ةدح نإ .هبايغ نم رثكأ

 ديرت يتلا تافسلفلا هبلطت يذلا يركفلا دوهجملا نإو .“”هسفن ملألا ساسحإ الإ
 يلايخ لعف اًمئاد وه «ملاعلا نم ناسنإلا «رّرحت» نأ ؛ةدّدعتم بابسأ لجأ نم

 .©7كلذك وه امب ققحتيو اًحايترا هرابتعاب هب رعشُي ملألا بايغ دّرجم هيف نوكي
 سحلا اتبرجت امه هنم حايترالاو ملألا نإف «تالاحلا لك يفو [114]

 اذه نم ءيش يأ ةبرجت ىلع نايوتحي ال امهلعجي لكشب ملاعلا نع ناتلقتسملا

 اًئيش نالوقي ال ةشير اهببست يتلا ةغدغدلا وأ فيس هببس يذلا ملألا نإ .ملاعلا

 يتلا لاكشألا يهو «تارّدخملا ىلع نامدإلل ةعئاشلاو لب ةفيفخلا لاكشألا ضعب ْنأ يل ودبي (1)
 راركت يف ةبغرلا نع نع ءجتنت نأ نكمي «تاردخملا هببست يذلا نامدإلا ىلإ «ةداعلا يف «ىزعت
 «ميدقلا رصعلا يف اًديج ةفورعم تناك اهسفن ةرهاظلا نإ .ةشايج ةفطاع اهبحاصت حايترا ةذل

 «لوهلع ة2ا:سعووم» ىدل كلذو «يتحورطأل اًدحاو اًمعد ثيدحلا بدألا يف تدجو امنيب

 فك١ [عا ونأ] د رست ثيح 00مل ءروع 2( !ةلاعطخ دنت (00معدط 2 ععات, آ35( 18165, 1957 8

 كئلوأ ّدض لّلدي ٌدعب نوطالفأ ناك دقو اذه .؛؟ةلماكلا ةداعسلل ةثالثلا عاونألا» يف ة ؟ملألل
 باتك .«ةّذللا فده اوغلب دق مهنأ ةمارصب نودقتعي .ملألا نع نودعبُي امدنع» نيذلا
 يه نامرحلا وأ ملألا عبتت يتلا «ةطلتخملا تاذللا» هذه َنأِب لبق هنكلو 01585 «ةيروهمجلا»
 وه بيرغلاو .ةيسدنه لاكشأ لمأت وأ عئار رطع قاشنتسا لثم «ةصلاخلا تاذللا نم ةدش رثكأ
 ملألا نم صلختلاو حايترالا ةذل ّنأب لا اولبقي ملو ةلأسملا اوطلخ نيذلا ةّدللا ةفسالف نأ
 ْنِإف ءاذكهو .ملألا بايغ دّرجم نع اًئيش اوركذي مل ««ةصلاخلا ةذللا» نم اهتوق يف ربكأ
 .ف :رظنا .صلختلاب حايترالا ةّذلو ملألا بايغ دّرجم نيب طلخلاب سروقيبأ مهتا دق نورشيش
 ؛[اهولتي امو 252 نم 1912 .ةثيدحلا ةفسلفلاو ةميدقلا ةفسلفلا يف تاسارد»] :راشورب

 لبق نم سيركول حاص دقلو .[زع .ه يسنرفلا هلصأ يف هدروت ملو دهاشلا تدنرآ تمجرت]

 رّوحت دق ركفو ؛ملأ نود نم دسج ءطقف نينثا نيئيشب الإ بلاطت ال ةعيبطلا نأ رت ملأ» : اًلئاق
 .60 ص .[2ءدوانتم ©0] «نوكلا ةعيبط» .«؟مهلا نم

 .سروقيبأ ةصاخو «ميدقلا رصعلا ةيادب ةفسالفل اًراتمم اًصيخلت «(روكذم عجرم) راشورب مدقي (2)

 ىلع سفنلا ةردقب طبترت بارطضالا فرعت ءيش يأ اهلعجي ال يتلا ةيسحلا ةداعسلا نإ
 عنقت نأ اًمئاد عيطتست «لايخلا ةنوعمبو اهنإ ثيحب ءيه هقلخت ةداعس رثكأ ملاع ىلإ بورهلا»
 ةرم] ؛اهيلي امو 294و 278صص .« ةرم تاذ اهتفرع دق تناك يتلا ةذللا سفن بيرجتب دسجلا
 .[.ع .ه يسنرفلا هلصأ يف هدروت ملو دهاشلا تدنرآ تمجرت ىرخأ
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 ال اًرذح نإ .'''”ةشيرلل وأ فيسلل ملاعلا يف دوجولا نع الو ةيصاخ نع لعفلاب

 وه رذحلا اذهو  ملاعلل ةقباطم ةبرجت لجأ نم ةيناسنإلا ساوحلا هاجت «مواقي
 بيرغلا رايتخالا رّسفي نأ هناكمإب - صاخ لكشب ةثيدح ةفسلف لك لصأ

 لكشب عنمي «ةغدغدلا وأ ملألا لثم ءرهاوظلا لمعتسي يذلا يئبعلا [115] ىتحو

 ناكمإبو ةّيسحلا ةبرجتلا ىلع ةلثمأ اهرابتعاب يداع لكشب لمعلا نم انًّساوح ىهيدب

 «ةيوناثلا» تايفيكلل ةيتاذلا رهاوظلا هذه نم قتشي نأ كلذك هدحو ولخلا اذه

 يتلا سيساحألا هذه ادع رخآ يسح كاردإ يأ انل نكي مل اذإو .«ةيلوألا» ىتحو

 شاقن لحم نوكت نل يجراخلا ملاعلا ةيعقاو نإف ءهسفن دسجلا اهب سحي

 .ةّببلا ملاعلل رّوصت يأ انيدل نوكي نل هنإ لب .بسحف

 ضفرت اهنأب ملاعلا انحنم ىلع ةرداق َنساوحلا نأ ةركف ّدض َجاحت يتلا تايرظنلا لك مستت (1)
 قوذلا وأ سمللاب اهضّرعتو انّساوح نيب نم الامك رثكألاو لبنألا وحن فوشتلاب فارتعالا

 كردي هنأ اًساسأ هسفن امهلخاد دسجلا ٌسحي ناتللا :يأ ؛ةيصوصخ رثكألا ناتساحلا امهو
 عم اوقفتا دق نونوكيس يجراخلا ملاعلا دوجو نوركني نيذلا نيرّكفملا ّلك ْنإو .ام اًئيش
 ء(اًسّدقم رشبلا هيمسي ام لكب) سمللا ريغ ءيش الو سمللا ّنأل» :لاق دق ناك يذلا سيركول
 ّنِإ .فاك ريغ اذه َّنأ ريغ ؛«(2ص «ءروكذم ردصم) .«ةيدسجلا انتاساسحإ لك ةيهام وه
 لكأ امدنعف «ملاعلا ةيعقاو نم ريثكلا ىلع لدي لازي ام جعزنم ريغ دسج يف قوذلا وأ سمللا
 :ويليلاغ نم الاثم انذخأ اذإ وأ «هتاذ يف قوذلا ال ةلوارفلا قّوذتأ ينإف «ةلوارفلا نم اًقبط
 دسجلاو رمرملا يعأ يننإف :كاًيح اًناسنإ سملأ مث ّمث ءرمرملا نم الاثمت ةيادبلا يف سملأ امدنع»
 نأ تبثي نأ ديري امدنع ءوليلاغ ْنِإَف «يلاتلابو ٠ .امهسملت يتلا يدي اًساسأ يعأ الو «ّيحلا
 ءامسأ دّرجم ىوس رخآ اًئيش تسيل» حئاورلاو «قاوذألاو :ناولألا لثم «ةيناثلا تايفيكلا

 ساسحإ مّدقي نأو لاثملا اذه نع 0 نأ هيلع ؛ة6هونان9 لا دسجلا يف طقف اهناكم (اهل)
 هكلتمت ءرثكأ سيلو ءاّمامت اًنكمم اًدوجو نأب عنتقم يننإ» : جتنتسي نأ لبق «ةشيرلاو ةغدغدلا
 «ناولألاو حئاورلاو قاوذألا لثم «ةيعيبطلا ماسجألل اهوزعن يتلا ةفلتخملا تايفيكلا

 ىف ةيزيلكنإلا ىلإ اًمجرتم دهاشلا درو دقو :(11 528813105 2 08م6: 1ا/, 33350).(اهريغو

 8. هلي 8م[ ءاممطزسلعول ظهدنصلة مدع هز ة/[هلعرم ةءعممم [1932]).
 دق اهلخاد دسجللا نوكي يتلا ةيسحلا براجتلا ىلع اهسفن سسؤت نأ نكمي ةّبحلا هذه ْنِ

 ناك املكو .ةداع هلخاد كّرحتي يذلا ملاعلا نم اًقوذقم ناك ول امك يلاتلابو .هسفنل داع

 تراكيد لوق يف رهظت ةجحلا سفنو .ةلوبقم ةجحلا تحبصأ املك ءاّيوق يلخادلا ساسحإلا
 ال اهنكلو املأ بيست اندلج نم اًءزج اهب ُفيَسلا عطقي يتلا ةديحولا ةكرحلا َنإ» :يلي ام

 لقأ سيل ملألاب ساسحإلا اذه نأ دّكؤملا نمل هنإو .هلكش وأ قبسلا ةكرحب نيعاو انلعجت
 «توصلاو «نوللا نع هكلمن يذلا ساسحإلا نّوكي امم ...هبيست ىتلا ةكرحلا نع اًفالتخا
 2 .«قوذلا وأ ةحئارلاو

 طمعا ماعق, طدعأ 4, :1ءةمفاد1عل طزن 1121لقمع ةهصل 18هوؤ,ر 2طئ105همطنعدل آلا/هد1عور, 1
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 كاله ىرحألاب وأ ءملاعلا  بايغ ةبرجت قباطي يذلا ديحولا طاشنلا نإ
 مغر «يرشبلا دسجلا هيف نوكي يذلا «لمعلا طاشن وه «ملألا هببسي يذلا ملاعلا

 ىقبيو ءاّيح هنوك ىلع ىوس ءيش ىلع زكري ال هسفن ىلع كلذك هب ىقلم هطاشن
 دوعلا نم هسفن صّلخي نأ وأ هزواجتي نأ نود ةعيبطلا عم هضيأ لخاد اًسيبح

 راسملاب طبترملا جودزملا ملألا اًقباس انركذ دقل .ةصاخلا هتفيظول يرودلا

 باتكلا بسح ؛يذلاو ةدحاو ةملكب ةغللا هنع رّبعت يذلا ملألا اذه «يويحلا

 جاتنإ ةداعإ هبلطتت يذلا ملؤملا دوهجملا «ناسنإلا ةايح ىلع اًضورفم ناك سدقملا

 ةيوصخللو ةايحلل ملؤملا دوهجملا هذه ناك ولو .عونلا ةايحو ةيدرفلا ةايحلا

 نع اًبيرغ لعفلاب نوكيس ةيكلملل صاخلا عباطلا نإف «ةيكلملل يقيقحلا ردصملا

 .ملألا ةيرجتل دسج كالتمال ىقرألا صاخلا عباطلا ردقب ملاعلا

 ام اًدبأ سيل ءساسألاب كّلمتلل عباط هنأ امب «صاخلا عباطلا اذه «نأ ريغ
 ميهافم اًساسأ تلاز ام هميهافمو .ةصاخلا ةيكلملا ةرابع نم همهفي «كول» ناك

 اًقلغم اًناكم» تلاز ام ةيكلملا هذه نإف ءاهلصأ ناك امهمو .ةثادحلا لبق ام ديلقت

 وه ام هيف يفتخي نأ نكمي ملاعلا يف اًناكم ةيادب ناك هنأ :يأ :.«كرتشملا يف

 ةلص ىلع يقب دق هنإف «كلذك هرابتعايو .يمومعلا لاجملا نم ىمحيو «صاخ
 ةيكلملا نإ .كرتشملا ملاعلا دّدهي كّلمتلاو ةورثلا ّومن هيف أدب نمز يف ىتح ملاعلاب
 راسمو ملاعلا نيب اهنم لثقت ىرحألاب لب ىوقأ ملاعلا عم ةعيطقلا لعجت ال

 «لمعلا راسم ةيصاخ نإف ءلئملابو .ملاعلا يف صاخلا اهنمأ ببسب كلذو ءلمعلا

 لمعلا ىلع ءامود ؛يويحلا راسملا هسرامي يذلا مواقي ال يذلا طغضلاو مازلإلاو

 عمتجم نع فلتخم وه امب نيكلام عمتجم يفو .ةيكلملا باستكا يف ةبقع هجاوي
 تامامتهالا زكرم يف فقي يذلا اًضيأ وه ملاعلا نإف نيفظوم وأ لاّمع [116]

 .شيعلا ةرورض درجم الو ةيعيبطلا ةرفولا ال ةيناسنإلا تالاغشنالاو

 ومن لب ةيكلملا وه نميهملا مامتهالا نكي مل اذإ اًقلتخم ءيش لك حبصيو

 ردقب اًيهانتم نوكي نأ راسملا اذهل نكميو .كلذك وه امب سيدكتلا راسمو ةورثلا
 ال دارفألا نوكب عوطقمو رارمتساب ددهم هيهانت الو .عونلا ةايح راسم يهانت ال

 لكك عمتجملا ةايح تربتعا اذإو .مهمامأ اًيهانتم ال انتو نوكلمي الو دبألل نوشيعي

 ناكمإب هنإف مكارت ةيلمعل اًمخض اًعوضوم «ةدّدحملا دارفألا ةايح نع اًضوع .طقف
 يتلا دودحلا نم صلخت دقو «ةلماك ةعرسبو ةمات ةيرح يف مّدقتي نأ مكارتلا اذه
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 لعفي ناسنإلا دعي مل نيح طقف هنإو .ةيدرفلا ةيكلملاو يدرفلا دوجولا اهضرفي

 ؛عونلا نم اًدرف» هرابتعاب لب .ءيصخشلا هئاقبب طقف اًلغشنم اًدرف هرابتعاب
 جاتنإ ةداعإ نوكت نيح طقفو «لوقي نأ سكرام داتعا امك 325253 3

 ةايحلا راسم ناكمإب نوكي «يرشبلا عونلا ةايح راسم يف ةئمضتم ةيدرفلا ةايحلا

 يلآلا ريسلا :يأ «ةصاخلا «هترورض» عبتي نأ «نّدمتم يرشب عون» ل ةيعامجلا

 .اهجاتحي يتلا تاريخلا ةرفو ومنو ةايحلا ديازتل جودزملا قنعملا يف هتبوصخل

 عساتلا نرقلا يف رّوطتلا تايرظن عم سكرام ىدل لمعلا ةفسلف قفاوت نإ
 ةايحلل طسبألا لاكشألا ةيادب نم ةديرف ةايح راسمل يعيبطلا روطتلا  رشع

 يرشبلا عونلا ةايح راسمل يخيراتلا رّوطتلل يناسنإلا ناويحلا روهظ ىلإ ةيوضعلا
 م

 نيوراد» سكرام ىمس يذلا زلجنأ هظحال دقو لهذم قفاوت وه الك اهرابتعاب

 .خيراتو .داصتقا  ةدّدعتملا مولعلا يف تايرظنلا هذه لكل امو .«خيراتلا

 فورعم ريغ ناك يذلا :راسملا موهفم وه كرتشم رتشم نم  ايجولويجو ءايجولويبو

 عمون رتاوقا ةييللا مولعلا يف تاراسملا فاشتكا نأ امبو .ثيدحلا رصعلا لبق

 راسملا حبصي نأ اًدج يعيبطلا نم هنإف .ةفسلفلا يف *”ناطبتسالا فاشتكا
 ىطعُت يتلا براجتلا راطإ يفو ؛ديدجلا موهفملا جذومنأ انلخاد يجولويبلا

 طاشنلاو ءانداسجأ لخاد ةايحلا راسم ريغ رخآ اًراسم فرعن ال اننإف «ناطبتسالل

 «كلذ دعبو [1171 .لمعلا وه هقباطي يذلاو هيف همجرتن نأ نكمي يذلا ديحولا

 ةبوصخلا عم ةيجاتنإلا ةلداعم نأ اًبيرقت هبتجت نكمي ال ام ليبق نم ودبي نأ نكمي
 ةفسلف تاعّونت فلتخم اهعبتت نأ يغبني ناك ثيدحلا رصعلا يف لمعلا ةفسلف يف

 ىلوألا لمعلا تايرظن نيب فالتخالا نإ ."”ةلداعملا سفن ىلع دنتست يتلا ةايحلا
 طاشنلا ىرت دعت مل تافسلفلا هذه نأ ةيصاخ وه اهتلت يتلا ةايحلا تافسلفو

 رعش يتلا تاكاردإلاو لحارملاو تالاحلا ررقيو هقحاليو هريكفت صخشلا لمأتي نأ :ناطبتسالا (*)

 .ام هبنمل ةياجتسالا دنع وأ نيعم فقوم ةهجاوم يف اهب
 دراودإ صوصخلاب :رظنا) «طابترالا اذه حاجنب اودصر دق اسنرف يف نوسغري ذيمالت ناك دقل (1)

 ء«سكرام ىلإ وطسرأ نم» : ليروص جروجو .1لصفلا .1914 .«نيفقثملا ئواسم» :ثريب

 ىلع دّكؤي وهو «ةسردملا سفن ىلإ (روكذم عجرم) رليات ونايردأ يلاطيإلا باتك يمتنيو .(5
 .(55 ص «ةيزيلكنإلا ةعبطلا) ةايحلل ديدجلا لكشلاو روصتلا حاتفم نّوكتو ةيزكرم لمعلا ةركف نأ

 .عنصلاو رثألا عم هتاواسمب اًيلاثم لمعلا تلعج دق امنإ ءاهسيئر لثم اًمامت ,نوسغرب ةسردم نإ
 .نوسغرب ىدل خراص يويحلا ىدملاو ةيجولويبلا ةايحلا كّرحم نيب هباشتلا نكلو
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 اًقبطنم ودبي هسفن نادقفلا اذه نكلو .يويحلا راسملا ةنايصل يرورضلا ديحولا

 رثكأ يلاتلابو هيلع ناك اّمم رثكأ اًدهج لقأ لمعلا لعج يذلا يخيراتلا رّوطتلا ىلع
 عم) نرقلا ةياهن يف ةايحلا تربتعا اذإو .يويحلا راسملل 7 لمعلا عم اًهباشت

 راسملل ةيلوألا ةيكرحلل ديجمتلا اذه نإف ؛«ميقلا ةقلاخ» لمعلا ال (نوسغربو هشتين

 يتلا ةطشنألا يف ىتح هدجن يذلا ةردابملل ىندألا ّدحلا يصقي ناك يويحلا

 .باجنإلاو لمعلا لثم ناسنإلا ىلع ةرورضلا اهضرفت

 راسملا اذه نوك :يأ ءزاسملا نيدمت الو ةبوصخلل ريبكلا ومنلا ال هنأ ديب

 ال هنإف ةعومجم هرايتعاب ناسنإلا «غمتجملا لب لب درفلا ناسنإلا هعوضوم دعي مل

 ةبرجتلو ةواسقب امبر وأ «ديدحتلاب لمعلا طاشنل صاخلا عباطلا ءاصقإ امهنكمي

 الو تاورثلا ةرفو كلمت الو .اهسفن ةايحلا اهيف رهظمتت يتلا ةيدسجلا تاراسملا

 رتشم ملاع سيسأت غولب ةصرف اًلعف لمعلا يف ىضقي يذلا تقولا صقن
 ناكملا نم هدّرجن امدنع اًضاخ اًعباط لقأ سيل «هتيكلم ةعزتنملا لماعلا ناويحلاو
 عقوت دقل .كرتشملا لاجملا نم يمتحيو هيف يفتخي نأ هناكمإب ناك يذلا صاخلا

 يف يمومعلا لاجملا «لالحمضا» رربم ريغ حرف عم ناك نإو ءاّديج سكرام

 يقب دق هنأ ىنعمب اًمحم ناك دقلو ا ةجتنبلا عيتجملا ىوقلا رح رّوطت فورظ

 «نيندمتملا رشبلا» نأ عّقوت امدنع الماع اًناويح هرابتعاب ناسنالل هرّوصت يف اًيقطنم

 يتلاو ديدحتلاب ةصاخلا ةطشنألا هذه يف لمعلا نم مهرّرحت نوفظويس [15]

 .20(تاياوهلا» اهيّمسنو ملاعلا جراخ دجوت

16 

 لمعلا ميسقتو رثألا لئاسو

 لمعلا ةوق ةبوصخل ةديحولا ةيباجيإلا نمكت ءظحلا ءوسلو «هنأ ودبي

 نيمأتل اهتيلباق يف نمكت «ناسنإلل تيطعأ امك ةايحلا طورش ةعيبط يفو «يرشبلا

 ةيضمتل تاياوه تناك ول امك «يكارتشالا وأ يعويشلا عمتجملا يف فئاظولا لك حبصتس (1)
 نيب نم مسرلا يف كلذك مهتقو نوضقي سانأ كانه نوكيس لب نوماسر كانه نوكي نل :تقولا
 مه ءاّدغ كاذب نوموقيو مويلا لمعلا اذهب نوموقي» نم مهنإ : يأ ءرشب مهنإ « «ىرخأ ءايشأ

 نوسراميو ءءاسم ةيشاملا نوبريو «ةريهظلا يف اكمس نوداطصيو ءاحابص ةيربلا يف نوداطصي

 وأ «تاناويح يدايص .«كلذ مغر ءاوحيصي نأ نود «مهل ولحي امك كلذو .ءاشعلا دعب دّقنلا

 .373و 22ص ؛1هغعطع 14ءمادهأع ؛ [بسحف] اًداقن وأ ةيشام يبرم وأ «كمس يدايص
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 يأل .لمعلا تاجاتنإ نإ .ةلئاع نم رثكأل وأ ناسنإ نم رثكأل ةايحلا تايرورض
 اًءزج حبصتل ةيافكلا هيف امب ملاعلا يف ىقبت ال ةعيبطلا عم ناسنإلا ضيأ تاجتنم

 ملاعلاب متهي ءاهتنايصو ةايحلا ىلع اًيرصح زّكرم وهو ءهسفن لمعلا طاشنو .هنم
 تاجاح هدوقت لماعلا ناويحلا نإ .ملاعلا جراخ عضومتي هنأ ّدح ىلإ اًليلق اًمامتها

 .هيدي عناصلا ناسنإلا لمعتسي امك ةيرحب دسجلا اذه لمعتسي ال ءهدسج

 مل ديبعلاو لامعلا نأ نوطالفأ ربتعا ببسلا اذهلو «ةيلوألا هتاودأ امهرابتعاب

 نيرداق ريغ كلذك نكلو ةيرحلا ىلع نيرداق ريغو طقف ةرورضل نيعضاخ اونوكي

 يف ناك امك «لامعلا ةرثك عمتجم نإ ."”مههيف يناويحلا ءزجلا يف مّكحتلا ىلع

 جراخ تانيع يف لّثمتي ««نّدمتملا يرشبلا عونلا» نع مّلكت امنيح سكرام ركف
 ةطساوب مهفئاظو ىلإ نوقاسي دقو ءاّمدخ مأ اًديبع اوناك ءاوس يرشبلا عونلل ملاعلا

 .اًيدارإ مهفئاظو نوّدؤي اًرارحأ اوناك وأ «نيرخآلا فنع

 فلتخم ءدّكؤملا نم وه .لماعلا ناويحلل ملاعلا جراخ دوجولا اذه نإ

 نإ .«ةبّيطلا راثآلا» طاشنل اًئياحم هاندجو يذلا ملاعلا راهشإ ضفر نع اًمامت

 وه ام ردقب اذج اًديعب هنم ظوفلم وه لب ملاعلا نم برهي ال لماعلا ناويحلا

 ال يتلا تاجاحلا ةيبلت [119] نم نكمتم ءيصخشلا هدسجل صاخلا دعبلا نيجس

 .اهلوح لصاوتي نأ ناك يأل نكمي ال يتلاو رخآلا عم اهمساقتي نأ دحأل نكمي

 يعامتجالا طرشلا ماع لكشب ءاناك ؛يلئاعلا تيبلا يف ةلزعلاو ةيدوبعلا نأ ةلأسمو

 ةايحلا ّنِإ .اهسفن ةيناسنإلا ةيعضولل اًساسأ دوعي ثيدحلا رصعلا لبق لامعلا لكل

 ةيقيقحلا ةيهاملا يه ىرخألا ةيناويحلا عاونألا لك ىلإ ةبسنلاب نوكت يتلا
 اذه .©!(ةهافتلل ةيرطفلا اهتهارك» ببسب ناسنإلا ىلع المح حبصت ءاهتنوئيكل
 الو ىوقأ اهنم يأ نوكت ال «لبنأ» ةموعزملا تابغرلا ّنأ ام ردقب ليقث لمحلا

 ةيلوألا تاجاحلا نوكت املثم «ةرورضلا ةطساوب ناسنإلا ىلع اًيعقاو ةضورفم

 ربتعت تناك اهنأل ةلماعلا تاقبطلل يعامتجالا طرشلا حبصت ةيدوبعلا َنِإ .ةايحلل
 , 370ههدند تاق هعطتانسس أ .اهسفن ةايحلل يعيبطلا طرشلا

 .590 ج «ةيروهمجلا 210(

 .(33 ص ءروكذم عجرم) :العطاعص (2)

 ةهعمععون 1>ع ندصواناانغمأع ةصلصمقع أ. 3. )3( 
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 دوجولا لهاك لقثت يتلا ةيجولويبلا ةايحلا لمح نم صّلختن نأ نكمي ال هنإ
 ةفيظولاو .مدخ فيظوتب الإ ءتوملاو ةايحلا نيب اميف صاخ لكشب يرشبلا

 تيبلا يف كالهتسالا ءبع لمحت تناك يكيسالكلا عمتجملا يف ديبعلل ةيسيئرلا

 ناك هلجأ نم يذلا ببسلا ّنِإ .*”اًمومع عمتجملا ةدئافل جاتنإلا نم رثكأ يلئاعلا

 تناك ةميدقلا ةلودلا  ةنيدملا ّنأ وه ةيجاتنإلا مدعو ريذبتلا فشتكُي مل هلجأ نم
 زكارم ةصاخ تناك يتلا ةيطسورقلا ندملا فالخ ىلع «كالهتسا زكرم» ساسألاب

 ملو اًريبك ناك نينطاوملا لك يفتك ىلع نم ةايحلا لمح ءاصقإ نمث نإ .©”جاتنإ

 ةملظ يف لغلغتلا ىلع ةيناسنإلا نم ءزج ىلع ضرفي فينع ملظب قلعتي رمألا نكي
 لعف طقف  يرشبلا عضولل ةئياحمو «ةيعيبط ةملظلا هذه نأ امبو .ةرورضلاو ملألا

 انلبكت يتلا لالغألا نم صّلختت نأ رشبلا نم ةعومجم لواحت امدنع .فنعلا

 نم ةقلطملا ةيرحلا نمث نإف  ناسنإلا عنص نم وه «ةرورضلاو ملألاب اًعيمج

 ضيوعت نكمي لقألا ىلع وأ ءاهسفن ةايحلا ءام ىنعم يف وه [120] «ةرورضلا

 مهنكمي ضرألا ءامظع ْنِإف «ةيدوبعلا فورظ يفو .ةلاكولاب ةايح ةيقيقحلا ةايحلا

 ««مهديبع ربع اوعمسيو اوري» نأ مهنكمي «؛ةلاكولاب مهّساوح اولمعتسي نأ ىّبح

 .7”ستودوريه اهلمعتسي يتلا ةينانويلا ةرابعلا لوقت امك

 تايرورض ىلع لوصحلل «بعتلاو ءاقشلا» نإف ةيساسأ رثكألا هاوتسم يفو

 سيدقلاو وطسرأ بسح ةيعيبطلا ةيدوبعلا ةيرظن «ءيلشآ نوتسنيو ىدل زاتمملا ليلحتلا :رظنا (1)

 دكأ يذلا «(5 لصفلا 1941 «مادرتون ةعماج يف [ةيزيلكنإلاب] هاروتكد ةلاسر) ءساموت
 ءاّمامت وطسرأ ةجح مهف مدع باب نم ذئدنع رمألا نوكيس» :كلذ يف باصأ دقو ءالئاق
 ىلع دكؤي هنكلو «جاتنإ تاودأ ةباثمبو اًيلك نييرورض ديبعلا ربتعا دق هنأ داقتعا يلاتلابو

 .«كالهتسالا ىلإ ةبسنلاب مهتيرورض ىلع «كلذ نم سكعلا
 113:2 11 ةطعع, «خععدم مط قلام155ع اضن تااععأاتقت 1ص ©ءةةطصصتعااو كلالآ59126 جان 502أةا» - (2)

 المل 17/125 ءط ق1 ةععوطتعطاع (1924)

 هباشم ريبعت كانهو ؛©06 (6 018 100108 ةرابع لوح لاثملا ليبس ىلع .1.113 ستودوريه (3)

 رسل. 19: «(2028]5ل15 1115(ه:ل» ةلتعمت5 معلتطانق ةطصطاناة 2115: ]16835 «سوينيلب دنع دري

 .ه .ر نم فطتقم هعانأأ5 3ةعضصموءلرلالكز 211682 2620113 5ةلاناقهتلكب 211ةمقه اللكتتملال5 6

 «ةبيرغ لجرأب يشمن اننإ» :26ص .1928 ««ةينامورلا ةيروطاربمإلا يف ةيدوبعلا» :ووراب

 .«بيرغ لمع نم شيعنو «ةبيرغ ةركاذب مهرضحتسنو رشبلا كردنو ةبيرغ نيعأب ىرنو

 م
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 ةايحلا ةرود يف يميمح لكشب اًعم ناطبترم اهب عبشتلاو اهتيبلت ةذلو ةايحلا

 ةديحولا اهتكرح يف ةيرشبلا ةايحلا يرئادلا اهعقو طرتشي يتلا ؛ةيجولويبلا
 ةيجولويبلا ةايحلا قرسي نل لمعلا دوهجملو ملألل لماكلا ءاصقإلا نإ .ةميقتسملاو

 اهطاشن نم صاخ لكشب ةيرشبلا ةايحلا عنمي لب ء«طقف ةيعيبط رثكألا اهعتم نم
 طقف اسيل دوهجملاو ملألا َّنِإ ثيحب اًدح تغلب ةيرشبلا ةيعضولا ةلاح َّنإ .اهتيويحو
 نيبرضلا ىرحألاب امهنإ ؛اهسفن ةايحلا رييغت نود نم اينحني نأ نكمي نيضرع
 .اهدوجو نع ةرّبعم امهب طبترت يتلا ةرورضلا عم ءامهيف ةايحلا نوكت نيذللا
 .ةايح نود نم ةايح نؤكتس ؛ةهلآلل ةلهسلا ةايحلا# نإف :نينافلا ىلإ ةبسنلابو

 ريخألا اذه .هسفن وه سيل ملاعلا ةيعقاو يفو ةايحلا ةيعقاو يف انداقتعا َنأل

 ةينافلا ةايحلا ماود نم ربكأ امهو «هتمادتساو ملاعلا ماود نم ةصاخ يتأي

 ّنإف «هولتيس وأ صاخلا وه هئانفب ىنفيس ملاعلا ّنأ ءرملا ربتعا اذإو .اهتمادتساو
 ردقب كلذو لوألا نييحيسملا ىلإ ةبستلاب رمألا ناك امك «هتيعقاو لك دقفيس ملاعلا

 «ةايحلا ةيعقاو يف داقتعالا ّنِإ .ةيورخألا مهتاؤبنتل ينآلا قّقحتلاب نيعنتقم اوناك ام

 «ةايحلاب اهب رعشن يتلا ةّدحلا ىلع ءاّبيرقت اًيرصح .دمتعي ءسكعلا ىلع وه
 اهتّوقو ةريبك دج ةذحلا هذهو .هب رعشن ام ليبق نم اهسفن لعجت اهب يتلا ةّوقلابو
 اهنإف ءنزحلا وأ ةداعسلا يف ءاهيف رطيست ةّرم لك يف اهنأ ّدح ىلإ ةيساسأ دج

 نم دقفت ءايرثألا ةايح نأ ءبلاغلا يف ءظحول دقل .ملاعلا اذه نم عقاو لك وحمت
 «ةقرلا نم هحبرت ام «ةعيبطلا اهبهت يتلا «ةبّيطلا ءايشألا» عم ةفلألا نمو «ةيويحلا

 ةيرشبلا ةردقلا نأ يه ةلأسملا ّنِإ .ملاعلا اذهل ةليمجلا ءايشألاب ساسحإلا نمو

 ةايحلا تاراسم نع يلاعتلا ةيلباق [121] اًمئاد نّمضتت ملاعلا يف ةايحلا ىلع

 لوبق ةلاح يف ءطقف «ةيويحلاو طاشنلا ىلع ظفاحن نأ نكمي امئيب ءاهنع يلختلاو

 .اهقاشمو اهتادوهجمو ةايحلا لمح لمحتل رشبلا

 ةتماصلا تاتبورلا  انلمع تاودأ يف ةميظعلا تاروطتلا نأ يقيقحلا نمل هنإو

 لئاسولا نع ةزّيمتم يه امب «لماعلا ناويحلا ةناعإل عناصلا ناسنإلا اهمّدق يتلا
 ةيلزنملا تالماعملا ىف ديبعلا ىمسي ناك امك !موهضانسعمذنست ؟0216) ةقطانلا

 دارأ امدنغ اهيلغ نطسي ةآو اهنف رك ذآ ةسيامجلا لغو ىلع نا ىلا (ةميدقلا
 دوهجمو جودزملا ةايحلا لمع تلعج دق  دابعتسالا نم لماعلا ناويحلا ررحي نأ
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 اذه نأ ,دّكؤملا نمو .هيلع تناك امم رثكأ ةّمشم لقأو لهسأ باجنإلا ملأو ةنايصلا

 رشبلا ةايح نوكت نأ ةيفرظ الو يلمعلا طاشّنلا نم يرابجإلا عباطلا ىلع ٍضقي مل

 «ةنعلا تناك ثيح «يدوبعلا عمتجملل اًقالخ نكلو .ةرورضلاو ةجاحلل اًعوضوم

 هذهو ؛دابعتسا ةايحلا» نأ عقاو ىلع اًيموي دهشت دبعلا ةايحف ءاّمئاد ةرضاح ةرورضلا

 اهلعج دق اهروهظ صقنو حوضو لكب رهظت دعت مل اهّنِإ .ةحضاو دعت مل ةيفرظلا
 ال ناسنإلاو «يهيدب انه رطخلا نإ .اهرّكذت وأ اهتظحالم ثيح نم ءاوس ةبوعص رثكأ

 وهو هتيرح اًمئاد حبري هنأل «ةرورضلل عضاخ هنأ فرعي مل اذإ اًرح نوكي نأ عيطتسي

 نكمي امنيبو .مات لكشب كلذ يف حجني نأ نود ةرورضلا نم هسفن صّلخي نأ لواحي
 ؛(ثبعلا ةهارك» نع جتني ريرحتلا اذه وحن ىوقألا عفادلا اذه ْنأ اًحيحص نوكي نأ
 «لهسأ «ثبعلا» ىدب املك فعضي نأ نكمي عفادلا نأ كلذك نكمملا نمل هنإو
 ةروثلل ةريبكلا تارييغتلا ّنأ لمتحملا نم ىقبي هنأل .دوهجم لقأ بلطت امّلكو
 ال «ملاعلا تارييغت ىقبتس انمامأ ةيرذلا ةروثلل ربكألا تارييغتلاو انفلخ نم ةيعانصلا

 .ضرألا ىلع ةيرشبلا ةايحلا ةيعضو يف ةيساسألا تارييغتلا

 ّدح ىلإ رسيأ لمعلا دوهجم لعجت نأ اهنكمي يتلا لئاسولاو تاودألا نإ

 راسم ىلإ يمتنت ال اهْنِإ .رثأ جوتنم لب لمع جوتنم تسيل اهسفن يه ديعب
 يف اًريبك اهرود ناك امهمو .لامعتسالا ءايشأ ملاع نم ءزج يه لب كالهتسالا

 عاونأ لك تاودأل ةيساسألا ةيمهألا غلبت نأ اهنكمي ال اهنإف «ةاطعم ةراضح لمع

 ملاع قاثبناو عناصلا ناسنإلا داليمو «تاودأ نود نم جتنُي نأ نكمي رثأ ال .رثألا

 فاشتكال .عقاولا يف ءرصاعم كلذ لكو  ءايشأ ملاع  ناسنإلا عنص نم

 ةوقلا يّوقت تاودألا نإف ءلمعلا رظن [1221 ةهجو نمو .لئاسولاو تاودألا

 لصحي املثمو «اًبيرقت اهلحم لولحلاو اهلادبتسا ىلإ لصتو ديزت اهلعجتو ةيرشبلا
 هايملا ةّوقو «ةنجادلا تاناويحلا لثم ةيعيبط ىوق عضخت امنيح تالاحلا عيمج يف

 ناويحلل ةيعيبطلا ةبوصخلا يّمنت اهنإف «لثملابو .يناسنإ دّيس ىلإ ءابرهكلا وأ
 ناديم ىلإ يمتنت تارييغتلا هذه لك ّنأ ريغ .كالهتسالا تاورث ةرفو يطعتو لماعلا

 تاودألا دوجوب اًساسأ ةعونصملا ءايشألاب ةصاخلا ةيفيكلا طبترت امنيب «يّمك

 .ّينفلا لمعلا رثأ ىلإ ةطاسب رثكألا يلامعتسالا ءيشلا نم كلذو ةمئالملا

 نأ ةلأسم درجمو - ةايحلا لمع رييست يف لئاسولا دودح نإف كلذ ىلإ ةفاضإ
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 تاتوبورلا نم ةتسو خبطملا يف ةلآ ةئامب اهضيوعت نكمي ال ةدحاو ةمداخ تامدخ

 هنأ يه اذه ىلع ةرظتنم ريغو ةبيرغ ةداهش نإ .ةيساسأ ةعيبط تاذ يه  وبقلا يف

 تاودألل يلايخلا ثيدحلا رّوطتلا لصحي نأ لبق نينسلا نم افالآ عقوت نكمي
 حبصأ ام ةّرم وطسرأ لّيخت «رخاسلا هبشو «يلايخلا هبش طمنلا لوحو .تالآلاو

 لثم بلطلا بسحب اهلمع ذّقنتس تاودألا لك» نأ ةصاخو ءاعقاو نيحلا كلذ ذنم

 تلخد ءرعاشلا لوقي امكو «يتلا سوتسيفيه مئاوق تايثالث وأ سولاديد ليئامت

 فزاعلا ةشيرو هقيرط قشيس كوكملا» نإف ءاذكهو .«اهندل نم ةهلآلا عامتجا

 لعفلاب ينعيل ءوطسرأ لصاوي ءاذهو .«دي امهدوقت نأ نود ةرائيقلا توص عمست

 هنأ ينعي نل اذه نكلو ءرشبلا نم نيدعاسم ىلإ ةجاح يف نوكي نل يفّرجلا نأ
 عنصل تاودأ اوسيل ديبعلا ّنأل .ةلئاعلا مدخ نم ديبع نع ينغتسن نأ ناكمإلاب
 عنص راسم نإ .””اًمئاد مهتامدخ نوكلهتسي مهو «شيعلل لب «جاتنإلل وأ ءايشأ
 دعب جوتنملا يف اهتبقارمو اهعّقوت نكمي ةياغ اهل ةادألا ةفيظوو دودحم ام ءيش

 ةديحولا «ةادألا»و ةياهن نود نم اًطاشن لمعلا بّلطتي يذلا ةايحلا راسم َّنِإ ؛ هتاهنإ

 اكان : يأ [مئادلا كرحتملا] معمم ضمطألع نوكتس هل ةيواسملا

 نئاكلا نوكي ام ردقب «اًظشان»و اًّيح نوكي يذلا وهو [ةقطانلا ةليسولا] 81

 ىوس ةيلزنملا لئاسولا نع جتني رخآ ءيش ال» ديدحتلابو هنإ «همدخي يذلا يحلا

 كلذ نمو» تاودأب ضّوعت نأ نكمي ال لئاسولا هذه ّنِإف «اهسفن ةيكلملا لامعتسا
 .20(لامعتسالا دّرجم نم رثكأ ءيش جتني

 فلتخمو ربكأ جاتنإل تمّمص يتلا ءلئاسولاو تاودألا تناك اذإ و 31

 اًحيحص سيل ليثملا نِإف «لمعلل ةيوناث ةيمهأ تاذ ءاهلامعتسا دّرجم نع اًمامت

 نإ .لمعلا ميسقت :يأ «يرشبلا لمعلا راسم يف ريبكلا رخآلا أدبملا ىلإ ةبسنلاب
 أدبملا عم طلخي نأ يغبني الو لمعلا راسم جراخ ةرشابم لعفلاب ومني لمعلا ميسقت

 نإ .ةداع لعفن املثم رثألا تاراسم ىلع رطيسي يذلا صّصختلل اًيرهاظ هباشملا

 طبتري ال يذلا «ميظنتلل ماعلا أدبملا يف طقف ناكرتشي لمعلا ميسقتو رثألا صّصخت
 ةايحلل ةيسايسلا ةرئادلا ىلإ هلصأب نيدي نكلو «لمعلا عم الو رثألا عم ال هسفن وه

 .1254 218 - 1253 830 ةسايسلا ءوطسرأ (1)

 .(5 لصفلا ءروكذم عجرم) «يالشأ نوتسنيو (2)
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 هنإو .قافو يفو اًعم لعفلا ىلعو لعفلا ىلع نورداق رشبلا نأ ةلأسم ىلإ .طبضلاب

 .لمعلا ميسقتو رثألل صّصخت دجوي نأ نكمي ءاّعم «يسايسلا ميظنتلا راطإ يف طقف

 يذلا « هسفن ماتلا جوتنملا هدوقي رثألا يف صّصختلا نوكي امنيبو «هنأ ريغ

 «لمعلا ميسقت ْنإف «مظنتو عّمجت يتلا ةدّدعتم تاءافكب ةبلاطملا يف هتعيبط لّثمتت

 ال يتلا ةيدرفلا ةطشنألا لكل ةيفيكلا ةلداعملا ضرتفي «كلذ نم سكعلا ىلع

 عقاولا يف ف ءلثمت اهئكلو «ةيئاغ يأ ةطشنألا هذه كلمت الو .ةءافك يأ بّلطتت

 ل ب ل ا

 امهضعب هاجت افرعتي» نأو امهلمع ةّرق اًعم اعمجي نأ امهنكمي نيدرف نأ عقاو ىلع

 نّيبت اهّنإ .ةدضاعملا ضيقن طبضلاب يه ةدحولا هذهو ."'”«اًدحاو اًدرف اناك ول امك

 امهدحأ ضيوعت نكمي هريغل اًلئامم اًدرف وضع ّلك نوك ةهج نم عونلا ةدحو

 بجومب اًيعامتجا نيمظنم لامعلا نوكي ثيح لمعلا ةعومجم نيوكت ْنِإ) .رخآلاب
 .ةدّدعتملا لامعلا تاميظنت ضيقن وه ةمّسقمو ةكرتشم لمع ةّوقل أدبملا اذه

 ةيفيظولا تاباقنلا ضعب ىلإ اًلوصو ةميدقلا ةينهملا تايعمجلا نم اًقالطنا

 تاءافكلا ةطساوب ضعبلا مهضعبب نيطبترم اهؤاضعأ نوكي يتلا «ةثيدحلا

 نم طاشن يأ كلمي ال [124] هنأ امبو .(مهريغ نع مهزّيمت يتلا تاصّصختلاو

 اهسفن يه «ةيعيبطلا» هتياغ ْنِإف ءاهتاذ يف ةياغ يأ راسملا اهيف مّسقي يتلا ةطشنألا

 جاتنإلا ةداعإ ءاوس :«مّسقملا ريغ» لمعلا يف نأشلا وه امك ةلئامم طبضلاب

 ةّوق لالحمضا وأ .كالهتسالا ىلع لاّمعلا ةردق :يأ .شيعلا لئاسول ةطيسبلا

 لالحمضالاف ؛اًيئاهن نيديدحتلا نيذه نم يأ نوكي ال «هّنأ ديب .يرشبلا لمعلا

 يوضني يذلا لمعلا راسم عوضومو ٠ .ةعومجملا ال درفلا ةايح امم رع رع

 ةوق لالحمضا مدع نإ .ةيدرف ال ةيعامج لمع ةّوق ة وه لمعلا ميسقت ةت طورش تحت

 تادالولا هعطقت ال لكك هتايح راسم نوكي يذلا .عونلا دولخ قباطي لمعلا

 .هئاضعأل ةيدرفلا تايفولاو

 العموم المد 17/ءهنجددعلععر ثكدم 8ءعرتأ لعت خعطعتاب اص طءائءطعألا نع ثهلكعل :رظنا (1

 ءّطحلا ءوسل هنكلو ةمهملا تاظحالملا ضعب ىلع ثحبلا اذه يوتحي 1948(,78/606) 9
 وأ حوضوب لمعلا موهفم اًمحال لمعتسي ال ركيازيوف نأ امب ءهعومجم يف لامعتسالل لباق ريغ

 .ىفشُي ىتح «المع يّدؤي» نأ ضيرملا يرشبلا نئاكلا ىلع هنأ رربم الب ضرتفي
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 درفلاب اًظبترم ىقبي «كالهتسالا ىلع ةردقلا هضرفت يذلا ديدحتلا ْنأ ودبيو

 ةورثلا سيدكت ومن ّنِإ .ةيدرفلا لمعلا ةّوقب ةيعامجلا لمعلا ةوق لدبتست امدنع ىتح

 ديدحت نم اهسفن تصّلخ «ةنّدمتم ةيرشب» يف دودح نود نم نوكي نأ نكمي
 «ةدكار ةورث ّلك لحب كلذو يدرفلا كّلمتلا تاديدحت ىلع تيّلغتو ةيدرفلا ةيكلملا

 يف دعب شيعن انْنِإ .كلهتسيو قفئيس لامل «ةعمجم»و «ةسدكم» ءايشأل ةيكلم لكو
 ضيألل طقف ناريوحت امهو «عفدلاو حبرلا تارابعب ةورثلا مّيقت ثيح عمتجم
 كالهتسالا فّيكن نأ يغبني فيك نذإ وه لكشملاف .يرشبلا دسجلل جودزملا

 .ةورثلل دودحم ريغ سيدكت عم يدرفلا

 َنإف «ةرفولا ّدح غولب نع اًًدج اًديعب لازام لكك يناسنإلا عونلا ّنأ امبو
 يعيبطلا ديدحتلا اذه ىلع بلغتلا اهتطساوب عمتجملا عيطتسي يتلا ةقيرطلا
 هذه يفو .يموق ىوتسم يفو ظفحتب طقف كردي نأ نكمي ةصاخلا هتبوصخل

 ءايشأ لك عم لماعتلا يف لثمتت اهنإ .فاك لكشب ةطيسب ودبت ةجيتنلا نإف «ةلاحلا
 نآلا ةلواط وأ يسرك كلهتسُي ثيحب «ةيكالهتسا تاورث تناك ول امك لامعتسالا

 كلهتسن يتلل اًبيرقت ةلئامم ةعيرس ةقيرطب اًناتسف اهب كلهتست يتلا لثم ةعيرس ةقيرطب
 يتلا ةقيرطلا طبضلاب قباطت :ملاعلا ءايشأ عم لماعتلا يف ةقيرطلا هذهو .ءاذغلا اهب

 ءايشأ ّنأ ةجيتنلا تناكو «لمعلاب نييفرحلا ةيعانصلا ةروثلا تلدبتسا .اهب جتنُت

 كلهتسُت نأ يعيبطلا اهردق نوكي يتلا لمعلا تاجوتنم تحبصأ دق ثيدحلا ملاعلا
 تاودألا نأ املثمو .لامعتسالل صّصخُت يتلا رثألا تاجوتنم نع اًضوع

 كلذك فظوت اًمئاد تناك ءرثألا نم اهلصأ ّدمتست اهنأ مغرو [125]:لئاسولاو
 حبصأ دق ؛لمعلا تاراسم ىلع دق دقو «لمعلا ميسقت نإف .لمعلا تاراسم يف
 ءايشأ ةعانصل :يأ ؛ةثيدحلا رثألا تاراسمل ةيسيئرلا تايصاخلا نم اًدحاو

 دق تالآلا لامعتسا ةدايز ال لمعلا ميسقت ْنِإف ءىرحألابو .اهجاتنإو لامعتسالا

 ديلا ةعانص نإ .ةفرحلا يف اًميدق اًبولطم ناك يذلا مراصلا صّصختلا ضّرع

 طبتري يذلا «ةرثكلا جاتنإ لاجم لخدت نأ لبق اهجاتنإو جذامن ميمصتل طقف ةبولطم

 اليحتسم ؛كلذ ىلإ ةفاضإ «نوكي ةرثكلا جاتنإ نكلو .تالآلاو تاودألاب كلذك

 .لمعلا ميسقتو لاّمعلاب صّصختلاو نييفرحلا ضيوعت ريغ نم اًمامت

 يتلا طامنألا رّيغت يهف انه نمو دوهجملاو بعتلا لئاسولاو تاودألا ففخت

 ةروصلا رّيغت ال اهنإ .اًميدق لمعلل ةثياحملا ةرورضلا عيمجلل اهيف رهظت تناك
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 تاجوتنم ىلع لئامم ءيش ٌحصيو .انساوح نع اهئافخإل طقف ةحلاص اهنا ؛اهسفن

 ليوحتلا يف اًمامت عضولا فلتخيو .ةرفولا ربع ةمادتسا رثكأ حبصت ال يتلا «لمعلا

 اهتاذ رثألا ةعيبط رّيغتت ءانهف .لمعلا ميسقت أدبم لاخدإب رثألا راسمل قباطملا

 مغرو .ةتبلا كالهتسالل ءايشأ جتني ال هنأ مغر لمعلا ةيصاخ جاتنإلا راسم ذخّتيو

 يذلا عاقيإلا نم يئاهن ال لكشب راركتلل عرسأ عاقيإ يف انب تمر دق تالآلا نأ

 ردقألا وه صاخ لكشب ثيدحلا عراستلا اذهو  ةيعيبطلا تاراسملا ةرود هيلمت

 هناعبطي هدولخو هتاذ راسملا راركتف لمع لكل راركتلا ةّيصاخ ىسنن انلعج ىلع

 ءايشأ يف اًحوضو رثكأ ناك اذإ ىتح اذهو ءىطخي ال يذلا لمعلا عباطب

 تاورث ىلإ اهلّوحت اهسفن اهترفو نإ .لمعلل تاينقتلا هذه اهعنصت يتلا لامعتسالا
 نإ .كالهتسالا تاجاحل يدبألا دوعلا هنمضي لمعلا راسم ةياهن مدع َنِإ .كالهتسا

 لامعتسالا ةيصاخ تاجوتنملا تدقف اذإ ءطقف «نّمؤت نأ نكمي جاتنإلا ةيدبأ
 يف انعّرس اه اذإ ءىرخأ تارابع يف وأ ءرثكأف رثكأ كالهتسالل ءايشأ تحبصأو

 ؛كالهتسالاو لامعتسالا نيب يعوضوملا فالتخالا نأ ّدح ىلإ لامعتسالا قسن
 تاورثل عيرسلا باّيإلاو باهذلاو ةلمعتسملا ءايشألا نيب ةيبسنلا ةمادتسالا نيبو

 .ةهافتلا ىلإ لءاضتت .كالهتسالا

 يتلا [126] ملاعلا اذه يف ءايشألا ةعرس رثكأف رثكأ ضيوعتل انتجاحل اًرظنو

 ول امك مهتلن نأو «كلهتسن نأ انيلع بجي ؛اهيلع ظفاحن نأو ةثياحملا اهتمادتسا

 يتلا ةعيبطلل «ةبيط ءايشأب» قّلعتي رمألا ناك ول امك انتاراّيسو انثاثأو انلزانم تناك
 .ةعيبطلا عم يرشبلا ضيألل فقوتت ال يتلا ةرودلا يف ةعرسب لخدت مل اذإ دسفت

 نم ةيرشبلا ةعانصلاو ءملاعلا تمح يتلا ةزّيمملا دودحلا انبلق دق انثأ ول امك هّنِ

 ةيعيبطلا ةيرودلا تاراسملاك اهلخاد لصاوتي يذلا يجولويبلا راسملاو ؛ةعيبطلا

 .اًمئاد دّدهم يرشب ملاع تابث اهيطعي يكلو ءاهل كرتي يكل ءهب طيحت يتلا
 تابثلاو «ماودلا يهو ملاعلا عناص عناصلا ناسنإلل ايلعلا لثملا نإ

 انّنِإ .عناصلا ناسنإلل ىلعألا لثملا «ةرفولا ةدئافل اهب ةيحضتلا تعقو دق ةموميدلاو

 اًظوظح كلمي «هل ةثياحملا هتبوصخب ءطقف لمعلا ّنأل يلاّمع عمتجم يف شيعن
 هنأ دح ىلإ اًدج ةريغص اًعطق هانقّرمو «ءلمع ىلإ رثألا انرّيغ دقلو «ةرفولا دّلويل
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 يف ةطاسب رثكألا ذيفنتلل كرتشملا مساقلا اهيف غلبن نأ نكمي ةمسق ىلإ اًلباق حبصأ

 نم ءزجلا اذه لمعلا ةّوق مامأ يفتخت «ةيعيبطلا ريغ» تابثلا ةبقع لعجل ءادالا

 ملاعلا اذهل ضحم لكشب ةيعيبطلا ىوقلا نيب نم ةّوق رثكألا امئرو .ةعيبطلا

 .ةيرشبلا ةعانصلا تايثو

17 

 نيكلهتسملا عمتجم

 ,كالهتسالاو لمعلا ءْنأ امبو نيكلهتسم عمتجم يف شيعن انّنأ ةداع لاقي

 ةطساوب ناسنإلا ىلع ضورفملا ءراسملا سفن نم نييوتسم الإ اسيل ءانيأر امك
 .لامع عمتجم يف شيعن اننأب لوقلل ىرخأ ةقيرط الإ سيل اذهو ءةايحلا ةرورض

 لمعلا طاشن ريرحت ةطساوب لب ةلماعلا تاقبطلا ريرحت نع أشني مل عمتجملا اذهو

 لامعلا لوبق سيل مهملاو .لامعلل يسايسلا ريرحتلا نورقب قبس دق وهو ءهسفن
 انّنأ لب «يمومعلا لاجملا يف ةيواستم اًقوقح مهئاطعإو مهخيرات يف ىلوألا ةرملل
 نم دحاو كرتشم مساق ىلإ اهّدرل ةيناسنإلا ةطشنألا لك ةيوست يف اًبيرقت انحجن دق

 انثأ ضورفملا نم هنإف ءانلعف امهمو .اهترفو جاتنإو ةايحلا تارورض ةيبلت لجأ
 ةصاخو ءرشبلا ددعو «عمتجملا مكح وه كلذ ؛«انتوق بسكلا' [127]هلعفت

 ءانثتسالا ّنِإ .ةريبك ةعرسب ضفخنا دق «هودحتي نأ مهنكمي نيذلا نيفرتحملا
 وه «ىنعملا رصحب «يذلا «ناتفلا ٌصخي عمتجملا هيلع قفاوي يذلا ديحولا

 تاطاشنلا لك ضيفختل ةديحولا ةعزنلاو .لمعلا عمتجم يف ديحولا «لماعلا»

 يتلا ءدهعلا ةثيدح لمعلا تايرظن يف رهظت شيعلا ةمقل بسك عضو ىلإ ةّيدجلا

 ةطشنألا لك ْنِإف «يلاتلابو .بعللا ضيقن هرابتعاب ءاّبيرقت عامجإلاب لمعلا فّرعت
 ءاوس اًيرورض نوكي ال طاشن لكو ءاللمع ىمست ءاهجئاتن تناك امهم «ةيدجلا

 هذه يفو .'''هيفرتلا عاونأ نمض جردنت عمتجملا ةايح راسمل وأ درفلا ةايحل

 «ىنعم نود نم نوكت ثيحب ةماع ّدج ةيادبلا يف ءودبت ءاّبعل لمعلا ةلوقملا هذه نأ مغر (1)
 ةرورضلا لباقت يه ةينمضلا ةداضملا ةحورطألا ْنِإ .ىرخأ ةهجو نم ةزيمم ةلوقم اهنإف

 ثيدحلا ركفلا ىلإ ةبسنلاب لوبقم وه مك ىرت نأ «عقاولا يف ظحالملا نم هنإو «رّرحتلاو
 لمعلا ةلثمأ ربتعت نأ نكمي «ميمعتلا اذه نع لزعمبو .ررحتلا ردصم لمتكملا بعللا رابتعا

 :ةيلاتلا تالوقملا تحت ةيوضنم ةثيدحلا
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 ىوتسملا يف لمعلا عمتجمل عئاشلا ريدقتلا ىدص لثمت يتلا [1281:تايرظنلا

 هنإ .نائفلا «رثأ» ىتح قبي ملف ءصاخلا هادم ىلإ هدوقتو ةّدش رثكأ هلعجت يرظنلا

 سفن يدؤي هرابتعاب سحي نانفلا هيفرت نإ .ملاعلا ىنعم رسخ دقو بعللا يف باذي
 ةياوه ةسرامم وأ سنتلا بعال لعفي امك عمتجملل لمعلا ةايح راسم يف ةفيظولا

 ةايحلل ىرخألا تاطاشنلا عم هيواست غلبي مل لمعلا ريرحت نإ .درفلا ةايح يف

 بسكا رظن ةهجو نمو .اًبيرقت شقانت ال يتلا هتيقبسأ تغلب نكلو «ةيلمعلا

 0 0(ةياوهدا حبصي لمعلاب طبترم ريغ طاشن لك ٌنإف ««توقلا

00 

 ريبكلا لضفلا هل يذلا «ءيكيلوثاكلا فقوملا اًمومع وه اذهو .عفرأ ةياغ غولبل ةليسو لمعلا 1
 نيب ةيميمحلا طباورلا ّنِإ ثيحب ؛عقاولا نم اًمامت تالفإلا ىلع ةردقلا مدع ىلع ديكأتلا يف
 زرابلا لثمملاو .لقألا ىلع ةروكذم نوكت ام طباور ةداع ملألاو لمعلا نيبو ةايحلاو لمعلا
 هتشقانم يف ةصاخو ؛نافول ةعماج نم 69 0 كرالكول كاج وه حرطلا اذهل

 .2مسقلا 217 ءزجلا «(1946) «يعيبطلا قحلا سورد» هباتك يف ةيكلملاو لمعلا ةلأسمل

 ةيزكرملا ةحورطألا يهو «؟عفرأ ىرخأ ةينب ىلإ ةاطغم ةينب لّوحت ثيحب ليكشت لعف لمعلا 2

 0110 آمان 322, (ة:ن01155 068 فدطعرل اسك عدقءانهكأ (1926). ريهشلا نامبيل وت دوأ باتكل

 تقو تاطاشن لثم اًمامت اًعتمم هرابتعا َدعُي نأ نكمي» وأ ةصلاخ ةذل لماع عمتجم يف لمعلا 3
 تقرت مويلا اذه نإ ناعم 71/. نا ءعامدر 81ةلكتمم 11 هعلع [طبصقمر, 1949. : رظنا ؛««هيفرتلا

 ١ ةدحتملا تايالولا ربتعي امنع 21820ههنع2 1207021518 1954 هباتك يف ينيج وداروأ

 ندفتوعلا اذه صيخلتلو) .«اولمعي نأ عيمجلا ديري ثيحو َةَذَل لمعلا» نوكي ثيح ««لمع
 26 امعطمتلا نع لثع عمدساع 92515(5ةعهفعطفلا, 320 0172 :رظنا ةيناملألاةغللا

 دقل .هيلع ودبت دق امم ةّدج َلقأ يه اهبحاص دصقل افالخ ةيرظنلا هذهو (0:1956).

 ةلجملا يف ؛«هنيناوقو يرشبلا لمعلا 1. !ذ44 يتين .ف فرط نم ءالوأ تغيص دق تناك
 ةيسفن ةلأسم يه اًملؤم لمعلا رابتعا ةركف» نأ كاذنآ ٌرقأ يذلا «1895 .عامتجالا ملعل ةيلودلا
 .عيمجلا هيف لمعي عمتجم يف ملألا لوزيس ثيحب «ةيجولويزيف ةلأسم اهنم رثكأ

 ةطساوب هترطيس تحت حبصت 7 يتلا ٠ «ةعيبطلا ٌدض هتاذل ناسنإلا ديكأت وه «ةياهنلا ىف لمعلا 4
 .[عوضوملا يف] ديدجلا - ل ل را حارس اهيلع موقي يلا ةورطألا يه هذه .لمعلا
 .نامديرف جروج وه اًدج فورعملا اهلثممو «لمعلا ةنسنأب ةلئاقلا ةيسنرفلا ةعزنلا دنع ةصاخو

 نأ فرعن نأ ديفملا نم ؛ىرحألاب .هنإف «ةيميداكألا تاشقانملاو تايرظنلا هذه لك دعبو
 نأ عيطتسي ىتح» ةطاسبب بيجت «؟ناسنإلا لمعي مل» اولئُس ام اذإ «لامعلل ةقحاسلا ةيبلغألا
 ءللءاسصتنغ ةءطعاذالإل, ىعطعتا تءعواععس نسل [1عانأع,1955 : رظنا .«لاملا بسكل» وأ («شيعي

 .ةلثمألاو ةقبسملا ماكحألا نم ماسالا حق عمي «هتاروشنم ولخت يذلاو

 ار لا ل ا ا يف تقولا ةيضمتل ةياوهلا رود نإ

 يذلا سكرام نأ وه :ناطإلا طلع يف ةعاخ ةقحالملا دعت اهون .بعللا - لمعلا تايرظن يف ةبرجمت

 يوابوطلا هعمتجم تاطاشن لك لعج دق «هتيرظن يف هنأ ادع اميف ءرّوطتلا اذه ددصب كش يأ هل نكي مل

 .غارفلا تقو تاياوه ةيدأت ةقيرطل اًمامت ةهيبش ةقيرطب ىدؤت « لمع نم يلاخلا

 م
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 نم هنإف «ءثيدحلا ناسنإلل يتاذلا ليوأتلا اذه لامتحا نم ليلقتلا لجأ نمو

 دق اهنأ ىرحألا نم ناك انتراضح تقبس يتلا تاراضحلا 1 ٌّنأب ريكذتلا لضفألا
 اًمامت طبترم ريغ وه ((6هءاعمو طدنف(ط2:56016) «بسكلا ّنف» نأ ىلع نوطالفأ تقفاو

 ةسدنهلا وأ ةحالملاو بطلا لثم يتلا كلت ىتح «نونفلل يعئاقولا نومضملاب

 «ةيلاملا ةأفاكملا هذه ريسفت لجأ نم ناك دقلو .ةيلام ةأفاكم نّمضتت يتلا «ةيرامعملا

 دييشت وأ ءبطلا عوضوم «ةحصلا نع يهيدب لكشب اًّدج ةفلتخم ةعيبط نم يهو
 اًيفاضإ انف لخدأ دق نوطالفأ ّنأ كلذ ؛ةيرامعملا ةسدنهلا عوضوم وهو ءبصنلا

 رصنع هرايتعاب لكش يأب كردي ال يفاضإلا ّنفلا اذهو .اًعيمج ىرخألا نونفلا قفاري
 .يذلا ّنفلا هرابتعاب «كلذ نم سكعلا ىلع ؛نكلو ةرحلا نونفلا يف رضاح لمع

 نفلا اذهو ."!”لمعلا ةرورض نم «لاقي امك «فرتحملا ؛؛ناَئفلا» رّرحتي «هتطساوب

 فرعي نأ يغبني يذلا تيبلا دّيس هيلإ يمتني يذلا [129] فئصلا سفن ىلإ يمتني

 هاجت اًرح ىقبي نأ وه هفده َّنإ .ديبعلا مكحي وهو فنعلاو ةطلسلا لمعتسي فيك

 .ةيساسألا ةرورضلا هذه نم دعبأ ىرخألا نوئفلا فادهأو «توقلا بسك»

 دق لالغتسالاو عمقلا نم ةلماعلا تاقبطلا ريرحتب بوحصملا لمعلا ريرحت ْنإ
 هاجتا يف كلذك اًرّوطت ناك دق هنأ اًديكأت لقأ هنإو .فنعاللا هاجتا يف اًرّوطت لثم

 مازلإ ةوق نراقي «بيذعتلا يف لمعتسملا فنعلا ادع ؛فنعلا لذبي لجر ال .ةيرحلا

 نم بيذعتلا نع ريبعتلل مهتملك اوقتشا دق نيينانويلا َنإف ببسلا اذهلو .ةرورضلا
 ناسنإلا هسرامي يذلا فنعلل ةلمعتسملا ؛513 نم ال ء388عاك83 اهومسف ؛ةرورضلا

 «بيذعتلا نكي مل يبرغلا ميدقلا رصعلا يف هّنأ رسفي ام اذهو «ناسنإلا ىلع

 اوناك نيذلا ديبعلا ىلع الإ قّبطي ؛؛اهمواقي نأ دحأل نكمي ال يتلا ةرورضلا»

 تاينقتو «فنعلا نونف تناك دقل .7”لاكشألا نم لكش ّلكب ةرورضلل نيعضاخ

 .«سايجروغلا» «نضرملا بطلا دعبي املثم َّرقفلا حبرلا دعبي' اذكهو.346 .«ةيروهمجلا» باتك (1)

 .(روكذم عجرم) «غتيتولا اًيدارإ ناك دق ا ىلع ًءازج هرابتعاب رجألا نأ امبو .8
 .«حبرلا نف» يف اًظوحلم اًلامك تغلب دق ةرحلا فئاظولا نوكت نأ لعفلاب بجي هنإف

 يقيرغإلا يكيسالكلا رصعلا لماكل اًريمم ناك دق ديلقتلا اذهل دئاسلا ثيدحلا ريسفتلا نإ (2)
 ىدع اميف ةقيقحلا لوق ىلع رداق ريغ دبعلا نأ داقتعا» يف هلصأ ىلع رثعن يذلاو - ينيتاللاو

 دقل ؛اًمامت ئطاخ ريبعت وه - 31«2ص ء(روكذم عجرم) «ووراب .«بيذعتلا تحت هب هّوفتي ام

 دقل» :بيذعتلا تحت ةبذك ركتبي نأ ناك يأل نكمي ال هنأب ءسكعلا ىلع ءداقتعالا ناك
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 نيرصتنملا ةمدخ يف نيمزهنملا تلعج يتلا ؛قلطملا مكحلا اًريخأو ةنصرقلاو برحلا

 رصعلا نإ ."”خيراتلا نم ربكألا ءزجلا ةليط ةرورضلا مارتحا ىلع اوظفاح دقف اذكهو

 ديجمت عم هسفن تقولا يف  بّبس دق «ةيحيسملا نم ريثكب رثكأ كلذو ءثيدحلا

 يف ةّيمهأ لقأ سيل نكلو اًحوضو لقأ اًرقهقتو نونفلا هذهل اًريبك اًمجارت لمعلا
 نأش نم عقرلا ّنِإ .”ةماع ةفصب ةيناسنإلا نوؤشلا [130] يف فنعلا لئاسو لامعتسا
 لك نأش نم طحلاب قمعب نيطبترم ناودبي لمعلا ضيأب ةصاخلا ةرورضلاو لمعلا

 وأ «ةيناسنإلا تاقالعلا يف ةّوقلا لامعتسا لثم .فنعلا نع ةرشابم أشنت يتلا ةطشنألا

 ءيش لك .اًقحال ىرنس امك ةفرحلا لاح هذهو ءاهعم فنع رصنع ىلع ظافحلا

 باوبألا حتف دق ثيدحلا رصعلا لالخ فنعلل رّوطتملا ءاصقإلا نأ ول امك لصحي

 دعب ةّرم لصح امف .ةيساسأ رثكألا اهاوتسم يف ةرورضلا ةدوع مامأ ةيلآ ةقيرطبو اًبيرقت

 .ديدج نم لصحي نأ نكمي «ةينامورلا ةيروطاربمإلا طاطحنا نورق يف ءانخيرات يف

 طقف مهل بلجي يكل» .ةّرحلا تاقبطلل اًلاغشنا لمعلا حبصأ ءدعب رصعلا اذه يفف

 .27ةدبعتسملا تاقبطلا تامازلإ

 تدب املك ملألا قّمعت املكف .ملألا طرفل خارصلا يف هتاذ ةعيبطلا توص ىلع رّثعُي هنأ دقّتعا
 درو] - (1, 3125روكذم عجرم) 65 .ءاًقدص رثكأو ةيميمح رثكأ مدلاو محلل ةداهشلا هذه

 قلعتي اميف انم اًيعو رثكأ ةميدقلا ايجولوكيسلا تناك دقل (..ع .ه لصالا يف ةيسنرفلاب دهاشلا

 ضرتفُت تناك دق بيذعتلا «تارورض» ّنإو .بيذاكألا لوق يف ّرحلا راكتبالاو ررحتلا رصنعب

 .رارحألا نينطاوملا ىلع قّبطت نأ نكمي نكي مل اهنإف يلاتلابو ءررحتلا اذه مطحتل
 ينعت لازت ام 000065و 001ان101 يهو ءديبعلا ىلع ةلالدلل اًمدق رثكألا ةيقيرغإلا تاملكلا نإ (1)

 يف ةيدوبعلل يسيئرلا ردصملا هرابتعاب برحلا ىرسأ عيبو برحلا لوح :رظنا .موزهملا ٌردعلا
 الإ. 1. 8كاعممقمسمت ةالق7ءععأ ذم طوننلال - 11155088. : رظنا يكيسالكلا رصعلا

 نودّدهم «رامدلاو برحلا تاودأل ةديدجلا تاروطتلا بيسبو ءىرحألاب مويلا اننأ ودبي (2)

 دحأ ءعقاولا يف ءرشع عساتلا نرقلا ناك دقلو .ثيدحلا رصعلا يف ةمهملا ةعزنلا هذه لامهإب

 .خيراتلا يف ةيملس نورقلا رثكأ

 لئاقلاو رّخأتملا يقاورلا ميمعتلا نأ فيك حوضوب نولاف نّيبي (111, 265 .روكذم عجرم) ءنولاف (3)
 دق ميدقلا ررحتلا ناك ثيح «ةينامورلا ةيروطاربمإلا روطت ىلع ماق دق ءديبع رشبلا لك ْنأب
 00 يأ كانه نكي ّ رمألا ةياهن يف هنإ ثيحب «يروطاربمإلا مكحلا لبق نم اًيئزج يغلأ

 نأ ىلع نايارت ما الوأ الوغيلاك قفاو امنيح جرعنم كانه ناك دقل .هدّيس ئرما لكل هنأو ءّرح
 دبعلا قالخأ يمس امو .تيبلا سيئر ىلع ةلالدلل ةلّمعتسم ةملك يهو (200سنسانلك ب ايعدي

 ءّرح لجر ةايحو .دبع ةايح نيب فالتخا دجوي مل هنأ هرابتعاو رخأتملا يكيسالكلا رصعلل
 رح دحأ ال :هديس ىلإ ديعلا لوقي نأ «ءلعفلابو ءنآلا ءنكميو «ةيعقاو دج ةيفلخ هل تناك
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 رصع دعاوق ءاسرإ يف لشفي نل ثيدحلا رصعلا يف لمعلا ريرحت رطخ ْنِإ
 ةرم لّرأل يرشبلا عونلل لماك عيوطت غلبيس سكعلا ىلع لب ءطقف عيمجلل ةيرح
 فده نأ ىلع دّكأ امدنع حوضوب دعب سكرام هكردأ ام اذه .ةرورضلا رين تحت
 يف لئمتي نأ بجي لب «ةلماعلا تاقبطلل دعب قّقحت يذلا ريرحتلا نوكي نل ةروثلا

 وهو ءاّيوابوط ودبي فدهلا اذه ْنِإف «ةيادبلا يفو .لمعلا نم ناسنإلا ريرحت
 نم ررحتلا َّنِإ ."”سكرام [1311بهذم يف ديحولا يوابوطلا رصنعلا اًديدحت

  ينعيس ام اذهو ءةرورضلا نم ررحت وه ؛ةصاخلا سكرام تارابع يف ؛لمعلا
 طرش وهو يعيبطلا ضيألا نم رّرحتلا :يأ ءاًضيأ كالهتسالا نم ررحتلا اًريخأ

 تايناكمإلا اًصوصخو «ةريخألا دوقعلا تارّوطت نأ ريغ .©”هسفن ةيئاسنإلا ةايحلا

 سمألا ةيوابوط نكت مل اذإ لؤاستلا نكمملا نم لعجت يلآلا رّوطتلا اهحتفي يتلا

 «بعتلاو ةقشملا) ل كرتي ريخألا يف كالهتسالا دوهجم نكي مل اذإو .دغلا عقاو

 .ةيرشبلا ةايحلا كّرحم هب طبتري يذلا يجولويبلا رودلل نيثياحملا

 ءارظن مهل مجانملا يف لمعلاب مهيلع موكحملا» :َّنإف نولاف تارابع يفو .هديس ئرما لكل لب
 تاعطاقتلا يفو ؛زباخملا يفو «نحاطملا يف لمعلاب نيموكحملا نم َّلقأ ملألا نم ةجردب
 دهاشلا درو - 216ص) «ةصوصخم ةينهم ةعومجم عوضوم نوكي لمع لك نمو ؛ةيمومعلا

 اندجو دقلو «نطاوملا نآلا مكحي ام وه دابعتسالا قح ْنِإ» .(.ع .. .ءلصألا يف ةيسنرفلاب
 «هتاكلتمم وأ هتلئاعو «نطاوملا صخش ّمهت يتلا بترلا يف ديبعلاب صاخلا عيرشتلا اًددجم

 .(220 .ع.٠ ء«لصألا يف ةيسنرفلاب دهاشلا درو . 219 ص)

 تاروطتلا نأ ةلأسم نع لزعمبو .اًيوابوط سيل سكرام ىدل ةلوداللاو ةيقبطاللا عمتجم نإ (1)
 هذهب مكحلا ضيوعتلو ١ عمتجملا يف تاقبطلا نيب تازييمتلا وحمل درت ال ةعزن اهل ةثيدحلا

 تناك دقل ؟يكارتشالا عمتجملا زّيمت نأ ءزلجنإ بسح يغبني ناك يتلا ؛«ءايشألل ةرادإلا»

 «ةينيثألا ةيطارقميدلا ىلإ اًدانتسا ءاّيهيدب ةكردم «هسفن سكرام تاباتك لخاد ايلعلا لثملا هذه

 .عيمجلا ىلإ رارحألا نينطاوملا تازايتما ّدتمت نأ يغبني يعويشلا عمتجملا يف هنأ ىدع ام

 وه ,(1951) «ةيلامعلا ةيعضولا» لياف نوميس باتك َّنِإ لوقت نأ ةغلابم نود نم نكمي هلعل (2)
 مكح نود لكشملا عم لماعتي يذلا لمعلا ةلأسم لوح ةمخضلا تاباتكلا نيب ديحولا باتكلا

 .عنصملا يف اهبراجت مويب اًموي يورت يهو ءاهتايمويل ةيادبك تراتخا دقل .ةيفطاع نودو قبسم
 :سوريموهل تيبلا اذه
 نأ امب ء«ةيتاذلا كتدارإ ّدض اًمامت) 2هأ1' ةعام لجموحعمغ, ]داعرغ ل' نمنع ةهقعل

 لمعلا نم نكمم ريرحت يف لمألا نأ ٌتجتنتساو ؛(يدج لكشب كيلع دوست ةرورضلا
 لكل يلعقلا كّرحملا هسفت تقولا يفو ةيسكراملل ديحولا يوابوطلا رصنعلا وه ةرورصلاو

 ناك يذلا .«بعشلا نويفأ» تاذ هنإ .يسكراملا ماهلتسالا تاذ ةيلامعلا ةيروثلا تاكرحلا
 .ٌنيَذلا هنوكي نأ دقتعا دق سكرام
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 وه امل ةيرهوجلا ةيضرعلا رّيغت ْنأ عيطتست ال اهسفن ةيوابوطلا هذه نأ ريغ
 ةايحلا رود امهنم رمي نأ بجي نيذللا نييوتسملا نإ .ةايحلا راسمل يويند
 امهتبسن رييغت ناعيطتسي «كالهتسالا ىوتسمو لمعلا ىوتسم «يدبألا ةيجولويبلا
 كالهتسالا يف اًبيرقت ةيناسنإلا «لمعلا ةوق» لك فرصت يتلا ةطقنلا غولب ّدح ىلإ
 ةيفيكب قلعتملا يساسألا لكشملا :يأ .يّدجلاو يعامتجالا هيفرتلا لكشم عم

 كالهتسالا ىلع ةردقلا لعجت يكل يموي دافنتسا لجأ نم ةيافك ةصرفلا حنم

 مهنلا عباطلا رّيغي نل دوهجم ريغ نمو بعت ريغ نم كالهتساف [132] ."'”ةميلس

 بعتلا ةبقع نم «رّرحم» يرشب عون غولب ّذح ىلإ طقف هرّوطيس لب ةيجولويبلا ةايحلل
 ديري يتلا ءايشألا لك جاتنإ ةداعإو ملاعلا لماك «كالهتسا» نم رّرحيسو دوهجملاو

 راسم يف ةعاس لك يفو اًًيموي يفتختسو رهظتس ءايشألا نم مك .اًيموي اهكالهتسا
 ةبسنلاب ةيمهأ يأ هل نوكي نل كلذ نإف تالاحلا نسحأ يفو ؟اذهك عمتجم ةايح

 مامأ دومصلا هناكمإب ءاًعوضوم هرابتعاب هتيصاخو ملاعلا ناك اذإ «ملاعلا ىلإ

 يلبقتسملا ةلآلا رطخ نإ .اًمامت ةلآلا هيلع ترطيس يويح راسمل ةقئاحلا ةيكرحلا

 ثيحب «ةيعيبطلا ةايحلا ىوكش عوضوم تناك ام اًريثك يتلا ةلآلا نم ريثكب لقأ وه

 زّكرم يويح راسم ةطساوب هصتمتس ةيرشبلا ةيجاتنإلا لك َنِإف اهتيعانطصا مغر هن

 دوعي يذلا يعيبطلا اهرود .دوهجم الو بعت نود نمو ءاّيلآ عبتتسو ديعب ّدح ىلإ
 ىلإ هزّكريسو ةايحلل ميظعلا يعيبطلا عاقيإلا ةعور زربيس تالآلا عاقيإ َنِإ .اًمئاد

 يف لثمتملاو ملاعلا هاجت ةايحلل يساسألا عباطلا رّيغي نل هنكلو دودحلا دعبأ

 .اًعطاق هلعجل الإو «ةمادتسالا ذافنتسا

 ةباثمب دئاسلا يأرلا هربتعي امك .ةاكا»هاذ لا هسفن وه سيل هيفرتلا اذه ّنإ لوقنل ةجاح يف انسل (1)
 نع جتني ملو ءال مأ حضاو كالهتسا ةرهاظ نكي مل يذلا ءميدقلا رصعلا يف ةاعظداغ لا

 تاطاشنلا لك نع اّيعاو «اًعانتما» سكعلا ىلع ناك لب .قاشلا لمعلا نم اًظفح «غارف تقوا
 رجح َّنِإ .لمعلا نم لقأ سيل يكالهتسالا طاشنلاو «ةايحلا ىلع ظافحلا درجمب ةطبترملا
 ةفورعملا ةعانقلا وه هيفرتلل ثيدحلا ىلعألا لثملا نع اًريمتم هرابتعاب ةاعطها8 اذهل ةيوازلا

 نم هنإف ءاذكهو .ةيكيسالكلا ةرتفلا ىف ةيقيرغإلا ةايحلا اهب فصوت ام اًبلاغ ىتلاو اًديج

 دق ءاتيثآ يف ةورغلا لصأ هرخخآ ءيش يآ نم رثكأ تناك ىعلا :ةيرحبلا ةراجعلا نأ زيمملا
 لودلا «ندملا سسؤت نأب ءدويزيه ىطخ ىلع حصن دق نوطالفأ َّنأ ّدح ىلإ ,ةهوبشم تريتعا
 .رحبلا نع اًديعب ةديدجلا

 م
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 مل يذلا لمعلا تاعاس يف ضيفختلا كلانه «ةيوابوطلا هذه نع اًديعبو :

 اذه ةّيمهأ يف ةغلابملا تعقو دقل .نرق نم برقي ام لنم اًيجيردت ققحتي كفني

 نك ضدانت ىلاو ريم لكشب ةيئايإ ريغ لالغتمافقورطظب نسبت دق نال نهيق

 ةّيمك َّنإف «ليلقب لوطأ تارتف يف انركف اذإو .ةيلامسأرلل لوألا تايوتسملا ةرتف
 اًراصتنا اهرابتعاب ّلقأ ودبت انماّيأ يف اّيوتس درف لك اهب عّتمتي يتلا غارفلا تقو

 ةهجولا هذه يفو ."'”ةيداعلا ةلاحلل ةرخأتم ةدوع اي ثيدحلا رصعلل

 ركأ رتتز رادسلا نيك وفملا عضم قط نت .كاهرف ىف امك ظل [1531

 َّنِإ .دعب اًنئاك اًعقاو هرابتعا نم رثكأ نهارلا عمتجملل ىلعأ اًلثم هرابتعاب ةبوعصلاب
 داصتقالا ةمّلسم يف حوضوب هيلإ اًراشم ناك دقل ؛اًديدج سيل ىلعألا لئملا
 ؛ةورثلا ّومن وه ةيلمعلا ةايحلل ريخألا فدهلا ّنِإ ثيحب يكيسالكلا يسايسلا

 عمتجملل ىلعألا لثملا ءاًريخأ ءوه امو .«مظعألا داوّسلا ةداعس»و ةرفولاو

 املاط الامج كلمي يذلا «نيمدعملاو ميدقلا ءاسؤبلا ملح نكي مل اذإ ثيدحلا

 .قّقحتي نأ دّرجمب ءايبغأ ةنج ىلإ لّوحتي هنكلو اًملح يقب

 نأ  ةدّدعتملا لاّمعلا تاكرح لاجر ةريخو سكرام مهلأ يذلا لمألا 9

 ّنإو .ةنسلا مايأ فصن نم رثكأ نولمعي اونوكي مل ؛ىطسولا نورقلا لالخ رشبلا نأ ردقملا نم (1)
 .(329 ص ءروكذم عجرم) 21.67255ءان# :رظنا .اموي 141 ىلع ٌدتمت تناك ةيمسرلا ةلطعلا

 آاعووء, 18 1899[12350311],ط. 253. ةروثلا لبق اسنرف يف لمعلا مايأ ددع لوح كلذك :رظناو

 ارقباستي نأ لامعلا ىلع ناك امدنع «ةيعانصلا ةروثلا ةيادبل زيمم عيظفلا لمعلا موي دادتما نإ
 دق لمعلا موي لوط ّنإف ؛كلذ لبقو .كاذنآ ّوتلل لمعلا لاجم ىلإ تلخدأ يتلا تالآلا عم
 رشع ىلإو رشع سماخلا نرقلا ىف ةعاس رشع ىتنثا وأ ةرشع ىدحإ ىلإ ارتلكنإ يف دعاصت
 ١ ١ رشع عباسلا نرقلا يف تاعاس
 ]لدم ل مماععطودعط ؟نع لتع ىف (11. 11ه معع هطعااك2عأأ رنكريه .ه :رظنا

 لوألا فصتلا لالخ اوفرع دق نيلماعلا ّنإف راصتخابو 5ةه#5ةةدههدءاقكاب [1923], آ, 889 5

 ريغ نم اوناك نم كلذ لبق اهفرع يتلا كلت نم أوسأ شيع فورظ ءرشع عساتلا نرقلا نم
 يف ةيسنرفلاب دهاشلا درو )1953(  «اسنرف يف لمعلا خيرات» :زنيل ود دراودإ .نيظوظحملا
 اننأ امي هيف غلابم ماع لكشب وه اننمز يف هانغلب يذلا رّوطتلا ىدم نإ .[.ع .ه لصألا
 رمعلا طسوتم قباطي نأ لاثملا ليبس ىلع ؛نكمي هنإو .يقيقح ؛««تاملظ رصع» لباقم هسيقن
 رصعلا يف نورقلا ضعب يف عقوتملا رمعلا طسوتمب مويلا ةراضح نادلبلا ربكأ يف عقوتملا

 ثعبت ريهاشملا مجارت يف ةافولا ّنس لمأت نكلو ءديكأتلاب كلذ فرعن ال اننإ .بسحف ميدقلا

 .ةبيرلا هذه ىلع
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 لماعلا ناويحلا لعجيسو ةرورضلا نم رشبلا ريخألا يف رّرحيس غارفلا تقو

 ال .ىرخأ ةقاط يأ لثم «لمعلا ةوق نأ ربتعت ةيلآ ةفسلف مهو ىلإ دنتسي - امجبتنم

 ا م

 انيثأ) كش الب ناك دق سكرام ىدل لمألا اذه جذومنأ نإ .«ىلعأ» ىرخأ تاطاشن
 نل «يناسنإلا لمعلل ةريبكلا ةيجاتنإلا ةدعاسمبو 0 يف ءيتلا (سالكيرب

 دعبو .عيمجلل اًعفاو حبصتسو اهدوجو ىلع ظفاحت ىتح ديبع ىلإ ةجاح يف نوكت

 صصخي ال لماعلا ناويحلا هيفرت نا ؛ريكفتلا اذه أطخ فرعن ماع ةئامب سكرام

 اهلعجيو هتاوهش يّمنيس هل ىّقبتي يذلا تقولاو ؛كالهتسالا ىوس رخآ ءيش ىلإ
 فقوتي نل كالهتسالا ْنأ ّدح ىلإ اًيقر رثكأ حبصت نأ تاوهشلا هذهل نكميو .ربكأ
 اذهو ةايحلا نع ديزي ام ىلع ءكلذ سكع ىلع ءزكري لب تارورضلا دودح دنع

 ءايشأ نم ءيشل دوجو الف اًئكمم اًرطخ يفخي لب ءعمتجملا اذه عباط رّيغي ال

 .كالهتسالا ةطساوب هيلع ءاضقلاو ؛كالهتسالا نم نمأم يف نوكي نأ نكمي ملاعلا

 ةرورضلا ىلع ثيدحلا ملاعلا [134] راصتنا نأ يه ةلأسملل ةّرملا ةقيقحلاو

 نأ هناكمإب حيصأ دق لماعلا ناويحلا نأ عقاو ىلإ :يأ ؛لمعلا ريرحت ىلإ دوعي

 ال ام ردقب «هل اًكلام لماعلا ناويحلا يقبي ام ردقب نكلو ؛ يمومعلا لاجملا لتحي
 نإ .حضاو لكشب ةضورعم ةصاخ تاطاشن طقف لب «يمومع لاجم كانه نوكي

 يّلك سؤب وه قيمعلا اهبارطضاو «ةرثكلا ةفاقثب ءاًفيطلت «هيّمسن ام يه ةجيتنلا

 .ءىرخأ ةهج نمو «كالهتسالاو لمعلا نيب نزاوتلا صقن «ةهج نم هيف ببست
 تناك ىتم طقف غلبت نأ نكمي ةداعس ديري يذلا لماعلا ناويحلل ةدينعلا تابلطتملا

 ءاقشلاو ةايحلا ديدجتو دافنتسالا نيب الماك اًنزاوت ققحت ةيويحلا تاراسملا

 امه ناذهو) انعمتجم يف ةمّبعملا ةساعتلاو ةداعسلا نع ثحبلا ْنِإ .حايترالاو

 يف شيعن انأدب دق انثأ ىلع نيتقيقد دج نيتمالع ىلعأ ا

 َنأل .هعضو نع اًيضار نوكي ىتح لمعلا نم ريثكلا هصقني ناك يذلا لمعلا عمتجم
 نوكي نأيب بلاط يذلا وه «ةسرامملا لجر الو «ىفرحلا ال ؛لماعلا ناويحلا

 .ءادعس اونوكي نأ مهنكمي نينافلا رشبلا نأ ركف وأ «اًديعس»

 يف نوكت نأ نكمي يتلاو اًحوضو رثكألا رطخلا تامالع نم ةدحاو نإ
 هلمكأب انداصتقا هغلب يذلا ىدملا يه لماعلا ناويحلل ىلعألا لثملا قيقحتل انقيرط

 يتلا ةعرسلا سفنب اًبيرقت ءايشألا هيف مهتلُث نأ بجي ءرده داصتقا حبصأ ثيحب
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 اذإ نكلو .يثراك فّقوت هسفن راسملا ىلع ضرفُي ال ىتح .ملاعلا يف اهب رهظت
 ؛نيكلهتسم عمتجم نم ءاضعأ ىوس نكن مل اذإو دعب قّقحت دق ىلعألا لثملا ناك

 نم هرود رهظُّيس راسمب نيعوفدم دّرجم نوكنس لب ءملاع يف ةتبلا شيعن نل اننإف
 ةيافك مودت نأ نود يوذت يكل رهظت ءايشأ يه ءءايشأ ءافخإو ءايشأ روهظ لالخ

 .هطسو يف يويحلا راسملاب طيحتل

 داوملا نم هنّوكو ضرألا ىلع هدّيشو ناسنإلا هعنص يذلا تيبلا «ملاعلا َّنإ
 لب اهكلهتسيس ءايشأ يف لّئمتي ال ةيرشبلا يدايألل ةيضرألا ةعيبطلا اهتمّدق يتلا

 ّنإف «ةيرشبلا ةايحلا ةيعضو ضرألاو ةعيبطلا تنّوك اذإف .لمعتسُت ءايشأ يف لّثمتي
 لكشب ةيرشبلا ةايحلا هذهل نكمي يتلا ةيعضولا نّركت ملاعلا ءايشأو ملاعلا

 ناويحلا ينيع لالخ نم ىرت امك ةعيبطلاف .ضرألا ىلع اهيف ٌرقتست نأ يصوصخ

 نيذلا ءاهلافطأ لك ىلإ يواستلاب يمتنت يتلا ««ةبيطلا ءايشألا» لكب ةدّوزم لماعلا

 ةعيبطلا سفن َّنإ .''”كالهتسالاو لمعلا يف «اهيديأ [135] جراخ اهنم نوذخأي#»

 ىلإ رقتفت يتلا داوملا الإ روت ال» «ملاعلا ديشم عناصلا ناسنإلا ينيعب ىرت امك

 .“ اهيلع قّقحي يذلا رثألا يف اهتميق لك نمكت يتلاو ««اهتاذ يف اًبيرقت ةميقلا
 ّدض هسفن ةمواقم نود نمو ءاهكالهتساو ةعيبطلا جراخ ءايشألا ذخأي نأ نود نمف

 نكلو .ءاقبلا نم نّكمتي نل لماعلا ناويحلا َنِإف ءروهدتلاو ومنلل يعيبطلا راسملا
 نكمتو عفنت نأ ىلع ةرداق اهتموميد نوكت ءايشأ طسو نيرقتسم نوكن نأ نود نم
 .ةيناسنإ نوكت نل ةايحلا هذه ْنِإف «ةايحلا ماود ضقانُي ملاع دييشت نم

 املك «نيلماع عمتجم وأ نيكلهتسم عمتجم يف لهسأ ةايحلا تحبصأ املكو

 ىتم ىّتح ءاهل عضخي يتلا ةرورضلا ىوقب اًّيعاو ءرملا ىقبي نأ بعصلا نم حبصأ

 .نييّسح داكلاب ناحبصي ء«ةرورضلل نايجراخ نارهظم امهو دوهجملاو ءاقشلا ناك

 لالغتسالا طمن نوكس نيجسو هتبوصخ ةرفوب رهبنم عمتجم روهظ يف لثمتي رطخلاو
 ةايح ةيضرع  ةصاخلا هتيضرعب فارتعالا ىلع اًرداق نوكي نل «ةّئبلا فقوتي ال راسمل

 .77«ّرم دق اهؤاقش نوكي نأ دعب ىقبت ةمئاد تاذ يف قّقحتت الو دّدحتت ال»

 .5عع, 8 .روكذم ردم .كول 2010(

 .56ع. 43 «قباسلا ردصملا (2)

 .295,1 ءروكذم ردصم ؛ثيمس مدآ (3)
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 :عبارلا لصفلا [136]

 رثألا ع

18 

 ملاعلا ةمادتسا

 يذلا عناصلا ناسنإلا  انداسجأ لمع نع اًرّيمتم هرابتعاب ءانيديأ رثأ نإ

 لماعلا ناويحلا نع زّيمتم وه امب «يفرحلا ىنعملاب © ”«لغتشي» يذلاو «لعفي
 اهعومجم لثمي يتلا ءايشألل يئاهناللا عونتلا عنصي  «لثمتي»و ىقشي يذلا

 كلمت يهو لامعتسالل ءايشأ اًيرصح ال نكلو .ةصاخ اهّنإ .ةيناسنإلا ةعانصلا

 ثيمس مدآ اهجاتحا يتلا «ةميقلا» «ةيكلملا تيبثتل كول اهجاتحا يتلا ةمادتسالا

 ةعيبطلا رابتخا سكرام اهربتعا يتلا ةيجاتنإلا ىلع دهشت يهو لدابتلا قوسل

 رارقتسالا يطعت يهو يفتخت اهلعجي ال صاخلا اهلامعتسا نإ .ةيرشبلا

 رقتسملا ريغ يناسنإلا قولخملا ءاويإ نم ءاهدحو ءاهنّكمت يتلا ةبالصلاو

 .ناسنإلا :يأ «ينافلاو

 اهيلبي هقّقحن يذلا لامعتسالاف «ةقلطم تسيل ةيناسنإلا ةعانصلا ةمادتسا نإ

 ء«كلذك ءاهحستكي انتنونيك لك بوشي يذلا يويحلا راسملا ْنِإ .اهكلهتسن ال انّنأ مغر

 ىنعم يف ام اًئيش لعفن نأ» 580656 ةملكب ةطبترم ءالامتحا ءيهو 86 ةينيتاللا ةملكلا نإ (1)
 رخصلا لثم «ةبلصلا ةداملا ىلع رثؤي يذلا نانفلاو عناصلا ءلصألا يف .ينعت تناك «جاتنإلا

 ناك يتلا !(ءاعنهه ةيقيرغإلا ةملكلل ةمجرت ةباثمب كلذك لمعتسُت تناك اهنأ امك ءبشخلا وأ
 صوصخلاب ينعت ؛ةعههتذأ ةملك بلاغلا يف اهولتت يتلاو 58681 ةملكلا نإ .ةلالدلا سفن اهل
 ةرابعلا اًلوأ ترهظ ىتمو نيأ نييعت ىلع ةرداق ريغ تنك دقلو .لكايهلا عانصو ءانبلا لامع
 نأ كرالكول ناج حرتقيو .يطسورق دعب امو «ءثيدح لصأ تاذ .ديكأتلاب يهو ءطوسم ؟دطع«

 راكفألا ةكرح ةرود يف طودسم هع لا موهفمب عفد نم وه ريغ ال نوسغرب

 لووم آعءاعرعو (7٠عو ]د 5506غ([6 طومذع دنع 1ع اجه5هنأ, 1عجنع لد آعهجهتأار 1950, 201. آآ, 293)-
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 يعيبطلا راسملا ىلإ دوعتسو ءاًريخأ دسفتس اهنإف «ملاعلا ءايشأ لمعتسن ال اّنك اذإو

 اذإو اهسفنل ءايشألا تكرت اذإف .هذض تفقو يذلاو هنم [137] تدمتسا يذلا لماشلا

 دوعيسو دسفيس «بشخلاو ءاّبشخ دوعيس يسركلا ْنإف ءيرشبلا ملاعلا نم تجرخأ
 رثألا اهيلع قّبطي ةدام حبصت يكل عطقُت نأ لبق ةرجشلا اهنم تجرخ يتلا ةبرتلا ىلإ
 «ملاعلا يف ةيدرفلا ءايشألا لك ةياهن يه هذه تناك اذإ نكلو .اهتطساوب دّيشنو

 ريخألا ردقلا لْثمي ال كلذ ّنإف «ناف عناصل تاجوتنم اهرابتعاب اهتنونيك ةمالعو

 ام ردقب رارمتساب ةيدرفلا ءايشألا لك ضّوعي نأ نكمي ثيح اهسفن ةيرشبلا ةعانصلل
 لاح يف بهذتو «ناسنإلا عنص نم يذلا ملاعلا نكستو يتأت يتلا لايجألا فلتخت
 ةياهنلا هذه ْنِإف ؛ءايشألا هذه يلبي لامعتسالا نأ امبو «كلذ ىلإ ةفاضإو .اهليبس

 لكل ةيرطفلا وأ ةيلصألا ةياهنلا ميطحتلا هب نوكي يذلا ىنعملا سفنب اهردق تسيل

 .ماودلا وه لامعتسالا يلبي ام نإ ؛كالهتسالا ءايشأ

 نيذلا رشبلا نع ةيبسنلا اهتيلالقتسا ملاعلا ءايشأ يطعت يتلا يه ةمادتسالا

 لقألا ىلع ""دض فقتاو ؛مواقت اهلعجت «اهتيعوضوم» ءاهولمعتساو اهوجتنأ
 ةهجولا هذه نمو هلّمحتتو اهيلمعتسمو اهيعناص تابغرو مهنو ِهَرش مامأ ءام تقول

 ةرابع دضو  ةّرقتسم ةيرشبلا ةايحلا لعج ةفيظو اهل ملاعلا ءايشأ َنإف هرظنلل
 ّنإف  نيترم رهنلا سفن يف ٌمحتسي نأ عيطتسي ال هسفن ناسنإلا نأ لوح سطيلقريه
 مهتيهام اوديعتسي نأ مهنكمي ةرّيغتملا مهتعيبط مغرو ءرشبلا نوكب طبترت اهتيعوضوم
 رشبلا ةيتاذ ّدض هنإف «ىرخأ ةرابع يفو .ةلواطلا سفنبو ءيسركلا سفنب مهتاقالع يف

 نوكت ركب ةعيبطل ةيماسو ةالابمال رثكأ ناسنإلا هعنص يذلا ملاعلا ةيعوضوم فقت
 ةرئادلا يف فقوت نود نارودلا ىلع مهربجت «سكعلا ىلعو «ةقحاس ةّيساسألا اهتّوق

 ملاع ةيعوضوم اندّيش نيذلا طقف نحن انْنِإ .ةعيبطلا ربدت رود ىلع تّدق يتلا ةيجولويبلا

 يمحن نوكن ثيحب ةعيبطلا طيحم يف هانينب يذلاو «ةعيبطلا انيطعت امب انب صاخ
 ملاع نود نمف .«اًيعوضوم» اًئيش اهرابتعاب ةعيبطلا ىلإ رظنن نأ اننكميو ءاهنم انسفنأ
 .ةيعوضوم ريغ نم نكل «ةدلاخ ةكرح كانه «ةعيبطلاو رشبلا نيب

 يفو ءدعب اميف هانز ظفل اهنم قتشا يتلا هدا« ةينيتاللا ةملكلا يف نّمضتم ىنعملا اذهو (1)
 ءيشلا» اًيفرح هطزععأ ةملك ينعتو .868©22كاه90 يهو عوضوملا ينعت يتلا ةيناملألا ةملكلا

 .(دض عضويف يذلا وأ «لباقم ىمرُي يذلا
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 سفن [138] اسيل «لمعلاو رثألا لثم ؛كالهتسالاو لامعتسالا ْنأ مغرو

 ةقفاوملا نأ ّدح ىلإ ةمهملا نيدايملا ضعب يف نيلخادتم ناودبي امهنإف «ءيشلا

 نيتلأسملا نيتاه نيب ةصاخلاو ةماعلا يأر اهتطساوب تطلخ يتلا عامجإلاب
 نم رصنع ىلع يوتحي .لعفلاب .لامعتسالا ْنِإ .ةرّربم ودبت نيتفلتخملا
 ءيشلا نيب «لاصتالا ةطساوب اًلصاح فلتلا راسم نوكي ام ردقب ؛كالهتسالا

 لمعتسملا ءيشلاو دسجلا نيب لاصتالا ناك امّلكف .كلهتست يتلا ةيحلا ةيوضعلاو

 ءايشأ اهرابتعاب ءاّلثم ءسبالملا انلّيخت اذإو .اًحجرم لثمتلا ناك املك اًميصل

 لباقتيو .اًئيطب اًكالهتسا الإ سيل لامعتسالا نأ جاتنتسا ىلإ ليمنس انّنإف .لامعتسا
 يفرط وع مت نكي الاهل كرز ءميطحتلا ّنأ نم ءاّقباس انيأر ام عم اذه
 نع ةشاشه رثكألا ءاذحلا جوز زّيمي امف .كالهتسالل يلصأ هّنكلو ؛لامعتسالا يف

 «ةيلالقتسالا ضعب امهل ٌنأو ءامهسبلأ مل اذإ نادسفي ال امهنأ وه ىرخأ ةورث يأ

 جازملا مامأ ريصق ريغ اًنمز ىتح دومصلا نم امهنّكمت ةعضاوتم تناك امهم

 ةرتفل ملاعلا يف نايقبيس امهّنإف ءالمعتسي مل مأ المعتسا ءاوسف .امهكلامل بلقتملا

 .اًيدارإ امهميطحت لصح ام اذإ الإ مهللا ةنّيعم

 ةرهش رثكأ «ةلثئامم ةّبح .لمعلاو رثألا نيب ةاهامملا ةدئافل «مّدقن نأ نكميو

 الاثم ودبي «ضرألا لمع «ناسنإلل ةيساسأ رثكألاو ةيرورض رثكألا لمعلاف اًناحجرو
 مغرو «ضرألا لمع ّنأ كلذ .هسفن ندل نم رثأ ىلإ ءام اًعون ءلوحتي لمعل اًديج

 هطاشن كرتي «ةعيبطلل ةميظعلا ةرودلا نع هتيلالقتسا مدعو ةيجولويبلا ةرودلاب هطابتزا
 ىلإ ةنس نم ققحتت يتلا «ةمهملا سفنف :ةيرشبلا ةعانصلل مئاد لكشب فاضي اًجاتنإ

 لجأ نم دّيج ناكم يف دري لاثملاو .ةعورزم ضرأ ىلإ ةيربلا ضرألا لّوحتس .ىرخأ
 مغرو «هنأ ديب .ةئيدحلاو ةميدقلا لمعلا تايرظن ّلك يف ةصاخ ةفصب ببسلا اذه

 يطعت ال ةثارحلا نوك نم يتأت حالفلل ةليلجلا ةماركلا نأ مغرو هراكنإ نكمي ال هباشت

 هذه يف ىتحو «ملاعلا ءانبل ضرألا ءراسملا اذه يف «ئيهت نكلو شيعلا لئاسو طقف

 قيقدلا ىتعملاب ءةعوروملا نفرآلا تسبل : اًسضاو اذج ىقبي زييمتلا نإق ةلاحلا

 ةيداع ةياعر هماود بّلطتي الو ةصاخلا هتمادتسا يف اًمات «لامعتسالل اًئيش «ةملكلل

 لكشب داعُي المع بّلطتت «ةعورزم ىقبت يكلو ؛ةثورحملا [139] ةبرتلا نإ .ةظفاحملل

 ائمؤم جتنملا ءيشلا هيف نوكي يقيقح ؤيشتل دوجو ال هنإف «ىرخأ تارابع يفو .مئاد

 .يرشبلا ملاعلا لخاد ىقبي يكل فقوت نود جتني نأ جاتحي هنإ ؛ةدحاو ةّرم هدوجو يف

 م
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 لكل لصألا «ةبالصلا َّنِإ .ئيشتلا يف «عناصلا ناسنإلا رثأ «ةعانصلا لّثمتت
 ةداملا هذه نكل «تلّكش يتلا ةداملا نم يتأت «:ةشاشه رثكألا ىتح ء.ءايشألا

 عيطتست يتلا راجشألاو لقحلا لالغ لثم ةرضاحو ةاطعم دّرجم تسيل اهسفن

 يتلا ةيرشبلا يديألل ٌجوتنم ةداملا نإ .ةعيبطلا ريبدتو رييغت نود اهكرت وأ اهعمج

 لاحلا وه املثم ءيويح راسم ىلع ءاضقلاب ءاوس «يعيبطلا اهعقوم نم اهتريغ
 عطقب وأ ءبطحلا ىلع لصحن يكل مظحت نأ بجي يتلا ةرجشلا ىلإ ةبسنلاب
 .ديدحلا ىلإ ةبسنلاب لاحلا وه املثم «ةئيطبلا ةيعيبطلا تاراسملا نم دحاو

 فنعلا وأ اذه قرخلا رصنعو .ضرألا نطاب نم جرختسملا رمرملا وأ رجحلاو

 اًمئاد حبصأ دق «ةيرشبلا ةعانصلا قلاخ .عناصلا ناسنإلاو ءةعانص لك يف رضاح

 ةدعاسمبو هدسج ةطساوب ةايحلا يذغي يذلا «لماعلا ناويحلا نإ .ةعيبطلل امظحم

 اًمئاد ىقبي هنكلو .ةّيحلا تانئاكلا لك دّيس نوكي نأ هنكمي «ةفيلألا تاناويحلا

 نإ .ضرألا ديس هرابتعاب كلسي هدحو عناصلا ناسنإلاو ؛ضرألاو ةعيبطلا مداخ

 نم قلخي برلا ناك اذإ «هنأ امب ,ءقلاخ بر ةروص ىلع اهرابتعاب مهفت هتيجاتنإ
 ,غلبت نأ بجي ناسنإلا ةيجاتنإ ْنإف ءىطعم رهوج نم قلخي ناسنإلاو ,مدع

 طقف ناسنإلا دي عنص نم اًملاع دّيشت نأ عيطتست اهنأل ةيسويثيمورب ةروث ءاهتعيبطب

 ."”برلا اهقلخ يتلا ةعيبطلا نم ءزج ميطحت دعب

 دّيس هرابتعاب ناسنإلا موهفم ٌصخي امنيب ءيطسورق ليوأت وه يرشبلا قلخلل ليوأتلا اذه نإ (1)
 «ميدقلا دهعلا بسحو .سّدقملا باتكلا حورل ناداضم نانثالاو «ثيدحلا رصعلا يف ضرألا

 هدعاست ىتح تقلُت دق تناك ىتلا «(©68 1) ةيحلا تاقولخملا لك دّيس ناسنإلا ْنِإف
 دق هنإف ءسكعلا ىلعو ؛اهل ٌبرو ضرألا ىلع ديس ؛ناكم يأ ىف َبَّصضنُي ال هنكلو .(19:2)
 وهو ءرثول نأ لججسن نأ مهمل هنإو .(15:2) اهيلع ظفاحيو اهمدخي ىتح ندع ةّنج يف عضُو
 نأ لواحي «ينيتاللاو يقيرغإلا ميدقلا رصعلا عم يكيتسالوكسلا قافولا يعو نع ضفري

 سيل ؛هيلإ ةبسنلاب يرشبلا لمعلاف .لعفلاو جاتنإلا رصانع لك نييرشبلا لمعلاو رثألا نم وحمي
 كلذ يف ميدقلا دهعلا عبتي وهو «ضرألا يف ٌبرلا اهعضو يتلا زونكلا ىلع ؛روثعلا» الإ
 «5د عع همر هع اهعغ لقع 5زاطءد نمل : اهيلع اًديس سيل هنأو ضرألل ةيعبت ىف ناسنإلا نأ دّكؤيف

 06010 زم لثع 8عرععب لقمذ دمع هد ةصلعأ7 الل عع اععأا تس لنع ةعاععع ةماعط 85055ع5 الأ ةأ5

 طعوفاتد ؟نهعطقأ؟... لأ لدك 81ءةمدعطعم ةعطغعتأب ]2 مطل, ةعطعتا ةصلعأ عد ؟بمطلب ةطعع 00
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 ؛يلاتلابو ةيرشبلا ةوقلل ةيساسألا ةبرجتلا يه فنعلا اذه ةبرجت ْنِإ [140]
 اهَنإ .لمعلا درجم يف ءرملا هربتخي يذلا ينضملاو «قاشلا دوهجملا ضيقن يه

 سفنلا يف ةقثلل اًردصم حبصت نأ ىتح اهناكمإبو ,ىضرو اًنامأ يطعت نأ اهناكمإب

 لمع ةايح يزاجت نأ نكمي يتلا ةنيكسلا نع اًمامت فلتخم اذهو «ةايحلا لالخ

 ام نيع ساسألاب وهو هسفن لمعلل ةديدشلا نكلو ةفطاخلا ةّذللا نع وأ ءءانعو
 ىتح «؛لمعلا ةداعس» ل فصولا تاّيلمع رثكأ ْنِإ .دسجلل ةيعاقيإ ةكرح لك هقّقحت

 يهو سدقملا باتكلا يف عرنقلاو ىضرلا تاساكعنا رخآ تسيل يه امك نآلا

 ءايربك نيب طلخت ال ةطاسبب يه «توملاو ةايحلل ةسدقملا ةداعسلا نع ةديعب

 دنع ءرملا هب رعشي يذلا ديجمتلاب طبترت ىهف ءاهزاجنإ «ةداعس)و ةزجنملا ةمهملا

 يتلاو «رضانملا ةقحاتلا ىرقلا هاجت اهب هدفت ةاسنالا ننكر ةزقل ةقيع ةظراحن
 هتردق نم ريثكب دعبأ ديزي فيك فرعي تاودألل رهاملا عارتخالا لالخ نم
 قرعب» توقلا بسك يف ينضملا لمعلا وأ ةذللا ةجيتن ةبالصلا تسيل ."'”ةيعيبطلا
 نم ةبه اهرابتعاب ةلْمَقل يه وأ ةراعم تسيل يهو ءةوقلا هذه ةجيتن يه لب «نيبجلا

 ةدام نود نم ةليحتسم نوكتس اهنأ مغ غر «ةعيبطلل صاخلاو مئادلا روضحلا

 ها «ةعيبطلا نم ةجرختسم

 اذهو .هقفو ءيشلا ىنبُي جذومنأ راعش تحت ذفني رضاحلا ةعانصلا رثأ نإ
 هيف دعب تدجو اًميمصت وأ ركفلا نيع اهلمأتت ةروص نوكي نأ نكمي جذومنألا

 وه ةعانصلا رثأ دوقي ام ّنإف «نيتلاحلا يفو .رثألا ربع ديسجتلا ةلواحم ةروصلا

 قبست يتلا اًبيرقت ةقيرطلا سفنب [141] رضاحلا رئألا راسم قبسيو عناصلا جراخ
 ضقانت يف فصولا اذهو) .لمعلا راسم لماعلا يف يويحلا راسملا تامازلإ اهب

 روص نأ اًبيرقت عامجإلاب انربخت يتلا .ثيدحلا سفنلا ملع تايطعم عم حضاو
 يف ةظوفحم عوجلا نع ةجتانلا قّرمتلا تالاح َّنأ املثم انسوؤر يف ةظوفحم ركفلا

 121155 ه5 لد طنم 1عععمر 5011 ع5 لذع ذرءطعأأا 520عض.... 50 5202 7175 لعن, 4255 211 1251 ةعطعأأ

 معطتأم اذا لعرم 0065 0 ناعم قمل ع نصل 2نلطعطعمب هتعطأو ة6عع صم عع هههعاطعم نصل عماطقلاعم»

 1838 كاععر هل ال/ةلعطب /,1873)

 نم ةفرحلاو ةعانصلا هققحت ام ءاّييرقت ءاًّيرصح فصي لاثملا ليبس ىلع ناميد كيردنه ْنِإ (1)
 :عداخلا ناونعلا تحت تاعابشإ

 1[1كدلتتلع لع ةكدسمر 126 ا[ عسل انف 016 4ةمعطعتو17؟عدلع, (1927).
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 ملاعلل ةيرذج رثكأ ةيتاذل ساكعنا وه.امب ثيدحلا ملعلا ةيتاذ نإ .ةدعملا

 ذفنُي ثيدحلا رثألا بلغأ ْنإف عقاولا يفو ةلاحلا هذه يف اهرربي ام اهل .ثيدحلا

 لمعي امم رثكأ هرثأل لمعي» نأ عيطتسي نل لماعلا نإ ثيحب «لمعلا طمن يف
 ال ءايشأ جاتنإ يف تارملا ديدع يف حلصي هنأو ؛كلذ دارأ نإ ىتح 2" "«هسفنل

 اهتيّمهأ مغرو «فورظلا هذهو .©ةريغص ّدج ةركف ولو ةيئاهنلا اهتروص نع كلمي
 ةايحلل ةيسيئرلا تالصفمتلا فصو يف لخدت نأ يغبني ال اهنإف ءاّيخيرات ةريبكلا

 وأ تاذللا «ةيدسجلا انتساسحإ لك لصفت يتلا ةّرهلا وه انهابتنا ٌدشي امو. (ةيلمعلا

 اهنع رّبعي نأ نكمي هنأ ّدح ىلإ «ةصاخ» دج يهو  تايبلتلاو تابغرلاو «مالآلا

 ريغ اًعيمج نذإ يهو .«يجراخلا ملاعلا يف اهليثمت كلذ نم لقأو «ةقباطم ةقيرطب
 لكبو ءرسي لكب ئيشتلا ةيلباق كلمت يتلا ةيركفلا روصلا نع  ئيشتلا ىلع ةرداق

 «ةيلوأ ةروص انل نوكي نأ نود ريرس عنص كردن نأ عيطتسن ال اننأ دح ىلإ ةيعيبط

 أجلن نأ نود اًريرس روضتن نأ عيطتسن الو «يلخادلا انرظن يف ريرسلا نع «ةركفاو
 .يعقاو ءيشل ةيرصبلا ةبرجتلا ضعب ىلإ

 ةايحلا ةيبتارت يف ةعانصلا هبعلت يذلا رودلا ىلإ ةبسنلاب اًدج مهملا نم هنإ
 ال لب ؛هقبسي ال ةعانصلا راسم اهلكش دوقي يذلا جذومنألا وأ ةروصلا نأ ةيلمعلا

 ةئيهم نوكت يكل ءام لكشب «ةرضاحو ةمات ىقبت امّنِإ .جوتنملا زاجنإ مت ام اذإ يفتخي
 فلتخم [142] ءرثألل ثياحملا «نكمملا ديازتلا اذه ْنِإ .ةعانصلل ددحم ريغ عبتتل

 اًعضاخ ىقبيو ضورفم راركتلا اذهو .لمعلا ةمالع لّثمي يذلا راركتلا نع أدبملا يف

 رهظت اهّنأ مغرو «بهذتو يتأت هتابغرو يناسنإلا دسجلا تاجاحف ؛ةيجولويبلا ةرودلل

 رتاوتم ةلثمألا نم عونلا اذه نإ : ةلبعو كلرط م, 15015 16عومك ةانعغ 1ع نهال ةهنأ, (هيلتك تن 0) (1)

 لعو8 صوصخلاب :رظنا .اسنرف يف هنم يراسيلا حانجلا يف وأ يلاربيللا يكيلوثاكلا ركفلا يف

 بألا لوق كلذكو آقعمتك, «آ3 ممانم»س لاذ (:2؟هنا», آه الزع امال ءعابعالعب لانتق ]52

 :هلاقم يف ونوش يناكينيمودلا
 ١ . 152, 1955نطعصتنب «(8هدتع ندع (طغمامعنع لت (ع2922ةنل», وصفا .10 .834

 دّدحي يذلا :يقيزيفاتيملا مركلا نوناق اذه :وه هسفن لجأ نم ال هرثأ لجأ نم لماعلا لمعي»
 .[.ع .ه لصألا يف ةيسنرفلاب دهاشلا درو] .«لعافلا طاشنلا

 ىتح ةريبكلا عناصملا يف لامعلا ملعي ال نايحألا بلغأ يف هنأ فيك نامديرف جروج دروي (2)
 نءمرععم 1ءعلططقمم اهيلع نولغتشي يتلا ةلآلا اهجتنت يتلا ةعطقلل ةقيقدلا ةيلمعلا مسا

 (طءمطاغمدعع طسسقفتمك لن هقعطتمستكمع ةهلسعتعار .1946, م. 211).
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 لباقم يف «ديازتلا نإ .ليوط تقول اًدبأ ىقبت ال اهّنإف ء«ةمظتنم لصاوفب اًدبأو اًمئاد

 يف اًمئاد اًدوجوو اًيبسن اًرقتسم اًدوجو دعب كلمي ام ءيش يف ديزي «راركتلا دّرجم

 أدبت نأ لبق انه نوكت «ةروص وأ جذومنأ يف ماودلل ةيفيكلا هذهو .اًيبسن ملاعلا

 يتلا ةنكمملا لامعتسالا ءايشأ لك مغر ىقبتو ءاهتياهن غلبت نأ دعب ىقبتو ةعانصلا

 بهذم ىلع يروق ريثأت اهل ناك ةيفيكلا هذه ءاهداجيإ يف ةروصلا سفن مهاست

 سويدبإ وأ ايديإ هتملكب اًمهلم هميلعت ناك ام ردقبو .ةدلاخلا راكفألا يف نوطالفأ

 ىلإ دنتسا هّنإف «يفسلف راطإ يف ةرم لوأل اهلمعتسا يتلا ««ةروص» وأ «لكش» 5

 هتيرظن لمعتسا دق نوطالفأ نأ مغرو ءةعانصلا يف وأ مه16أ9 ءاشنإلا يف براجت

 هتلثمأ دامتعا يف اًدبأ لشفي مل هنإف ««ةيفسلف» رثكأ امّيرو ةفلتخم ّدج براجت نع رّبعيل

 ةركفلا ّنِإ [143] ."!”لوقي ناك ام ةحاجر ىلع نهربي نأ دارأ ىتم لعفلا ناديم يف

 يتلا ةيفسلفلا تاحلطصملا ىلإ 1462 ظفللا لخدأ دق نوطالفأ ّنأ ىلع هتداهش يف وطسرأ ديفي (1)
 ميدقلا لامعتسالل اًراتمم اًضرع دجنو .(8 ب 987) اقيزيفانيملا نم لوألا باتكلا يف درت
 نععممل 1. عظانوعر «1طف [تصنصماهعرن هذ 10ءهو» 825220 ىف نوطالفأ ةيرظنلو «ةملكلل

 ١ (012551توأ1 ططت1ه1معون (1936) 701. آان. 15 510165

 يف (راكفألا) لثملا ةيرظن هيلع تناك ام» نأ ىلع .ءكلذ يف ّقحم وهو ءدّكؤي سلآ ّنإو
 ريغ كلذك نحنو ؛:«تارواحملا نم هملعن نأ اننكمي ال ءيش وه لماكلاو يئاهنلا اهلكش

 اهلخدأ يتلا اهسفن ةملكلا نوكت نأ انه ليلد ريخ نوكي دق نكلو ؛ةيرظنلا لصأ نم نيدكأتم
 مل ةملكلا هذه نأ مغر كلذو «ةيفسلفلا تاحلطصملا ىلإ هابتنالل تفال لكشبو «نوطالفأ

 روصلاب «كش الب ناطبترت 1463و 61405 نيتملكلا نإ .ةميدقلا ةيقيرغإلا ةغللا يف ةدئاس نكت

 نوطالفأ ْنأ لمتحملا ريغ نم لعجي اذهو «ةّيحلا تاقولخملل ةصاخبو ؛لاكشألا وأ ةيئرملا

 يف دروفنوك .م سيسنارف ةحورطأ ْنإو .ةيسدنهلا لاكشألا ريثأت تحت لثملا ةيرظن روصت دق
  69 - 0هنأ ربتعت يتلا ظعصمعاك 164. مدصسأكم:0 (الهغم قمم 2ةصصعمستلعور آنطععدل ثعاك ه0,

 فيرعت نع ثحبي طارقس ناك ام ردقب «لصألا ىف ةيطارقس ةيرظنلا نوكت نأ لمتحملا نم
 نكمي اهنأ املثم اًمامت ءامهكاردإ ّسساوحلل نكمي ال نيذللا هتاذ ىف زّيحلا وأ اهتاذ ىف ةلادعلا
 ءايشألا لكل ؛(«طمرلوم09) اًقرافمو اًدلاخ لثملا دوجو روصت ناك ام ردقب ةيروغاثيف نوكت نأ

 دسجللا نع لزعمب ةفراعو ةيعاو سفنل قرافملا دوجولا» روصت ىلإ يدؤيو ءداسفلل ةلباقلا
 هذه لك نم رّيغي ال صاخلا ضرع نكلو .عنقم دج يل ودبي اماذهو ««نماوحلاو

 هتيرظن هسفن نوطالفأ رّسفي ثيح ةيروهمجلا نم رشاعلا باتكلاب ةطاسبب قلعتي هنإ «تايضرفلا
 اذهو» .فيضي مث ««[اه]لثمل ةقباطم» دضانمو ةّرسأ عنصي َيفَرِحِل «كرتشملا لاثملا» دامتعاب

 ةبسنلابو هنأ «يهيدبلا نمل هنإو ««هل ةهباشملا ةلثمألا يفو لاثملا اذه يف مالكلل انقيرط ره

 عنصي يذلا يفرحلا» نأب ءاحيإلا اهنم ديري ناكو ةيئاحيإ اهسفن 1462 ةملك تناك نوطالفأ ىلإ
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 نم اهتحاجر يقستست داسفلل ةلباق ةريثك ءايشأ دوست تناك يتلا ةديحولا ةدلاخلا

 نأ داسفلل ةلباقو ةريثك ءايشأل نكمي يذلا جذومنلا ةدحوو ماود يف نوطالفأ ميلاعت

 ءيشلاو .ةياغلاو لئاسولا تالوقمب اًمامت دّدحم هسفن وه عنصلا راسم نإ
 هيف غلبي جاتنإلا راسم نأ ثيحب جودزملا ىنعملا يف يئاهنلا جوتنملا وه عّنصملا

 هذه جاتنإل ةليسو هنأو (سكرام لاق امك «جوتنملا يف يفتخي راسملا َنإ») هتياهن

 :كالهتسالا ةياغ لجأ نم كلذك جتني لمعلا نأ ءدكؤملا نمو .طقف ةياغلا
 ةياغ َنإف ءرثأل ملاعلا - يف  ماودلا هصقني ؛كلهتسيس يذلا ءيشلا نأ امب :نكلو

 ةّوق دافنتسا ةطساوب ىرحألاب لب زجنملا جوتنملا ةطساوب ةدّدحم تسيل راسملا

 لئاسو ةرشابم «ىرخأ ةهج نمو «ديدج نم اهسفن تاجتنملا حبصت امنيب .لمعلا
 ةياهنلا نإف «.سكعلا ىلع «عنصلا راسم يفو .لمعلا ةّوق جاتنإ ةداعإو فافك شيع

 يف ىقبيل ةيافك اًمئاد اًمامت ديدج ءيش نوكي نأ دّرجمب يتأت :اهيف اكوكشم تسيل

 لك يفو .ةيرشبلا ةعانصلا ىلإ تفيضأ دق «ةّلقتسم ةنونيك هرابتعاب ملاعلا
 َّنِإ .ةداعإلا ىلإ ةجاح يف سيل راسملاو ةينعم ؛ةعانصلا جوتنم ةياغ َّنإف «تالاحلا
 ةلاح يف كلذو ءهشيع لئاسو بسكل يفرحلا ةجاح نم يتأت راركتلا ىلإ ةجاحلا

 ةلاح يف كلذو قوسلا يف ديازتم بلط نم يتأي هنأ وأ ؛هلمع عم هرثأ قباطت

 بسك يف لوقي نوطالفأ ناك امك «بلطلا اذه يبلي نأ ديري يذلا يفرحلا ةفاضإ

 جرخت بابسأل رّركتي راسملا نإف نيتلاحلا يف هنأ وه انه مهي امو .هتفرحل لاملا

 لكأي نأ بجي يذلا «لمعلل يلصألا يرابجإلا راركتلا نع فلتخي وهو هقاطن نع

 . لكأيل لمعي نأ بجيو لمعيل ءرملا هيف

 زّيمتت يتلا ةعانصلا ةمالع وه ةطوبضم ةياهنو ةطوبضم ةيادب ءيشلل نوكي نأو

 نإ .ىرخألا ةيناسنإلا ةطشنألا لك نع [144]اهدحو ةيصاخلا هذه لالخ نم
 ال كلمي ال ,ءيدسجلا يويحلا راسملل ةيرودلا ةكرحلا يف هانربتعا ام اذإ «لمعلا

 «؛ريرسلا ةركف ىلإ رظنلاب لب ءىرخأ ةدضنم وأ رخآ ريرس ىلإ رظنلاب ال ةدضنم وأ اًريرس

 لكنا مد ( 11 ءمدكات تاتمس ه] 4غطعمكر 1950, 34 -35. 2قاع).

 ةبرجتلا :يأ «ةلأسملا لصأ سمي ريسافتلا هذه نم دحاو ال هنأ لوقلا ىلإ ةجاح ىف انسلو
 ةهج نم راظنألل ةتفاللا اهتيصاخو .ةهج نم لثملا موهفم اهضرتفي يتلا ةصوصخملا ةيفسلفلا

 .ءامطدمعد(هام» رأ (0 مطههما18(هه اهنركو اهريونت ةوق :يأ  ىرخأ
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 نأ عيطتسي ال «هنإف «ةيادب هل نوكت نأ عيطتسي ال هنأ مغر «لعفلاو .ةياهن الو ةيادب

 راسم يف سكعني رثألل ريبكلا نامألا اذهو .ةتبلا ةعقوتم ةياهن «ءىرئنس املثم ءهل نوكت

 نأ نكمي ناسنإلا ادي هتعنص ءيش لكف هنع ديحم ال «لعفلا فالخ ىلعو ةعانصلا

 ثيحب ةايحلا راسم يف ةقلطم ةفصب يرورض لامعتسالل ءيشل دوجو الو ءهامطحت
 عناصلا ناسنإلا ْنِإ .هميطحت لّمحتي نأ وأ هئاقب ىلع ظفاحي نأ هب مئاقلا عيطتسي ال
 هنأل لب ةعيبطلا لماك ىلع دّيسلا هسفن بّضن وأ دّيس هنأل طقف ال ءدّيس لعفلاب وه

 يذلا «لماعلا ناويحلا ىلإ رظنلاب ءاوس اًحيحص سيل اذهو .هلاعفأو هسفن دّيس

 ةيعبت يف ىقبي يذلا ءةسرامملا ناسنإ ىلإ رظنلاب الو «ةصاخلا هتايح ةرورضل عضخي

 يف ٌرح عناصلا ناسنإلا ٌنِإف ءلبقتسملا جوتنم ةروص عم اًديحو .هلثم وه نمل

 .ميطحتلا يف اًرح نوكيف «هيدي جاتنإ نم اًرثأ هدرفمب هباجي وهو «جاتنإلا

20 

 لماعلا ناويحلاو ةيتادألا

 ةيلوألا تاودألا ىلع اًمامت دمتعي يذلا عناصلا ناسنإلا رظن ةهجو نم

 سفنو .«تاودأ عناص» :وه «نيلكنارف نيماينب لاق امك «ناسنإلا ّنإف «هيديل
 اهمّمص دق ءاّيلآ لماعلا ناويحلا لمع لعجتو لمحلا فخت طقف يتلا «لئاسولا
 اهتلمأ دقف اهتقدو اهتمءالم امأ .ءايشأ لمع دييشتل اهعرتخاو عناصلا ناسنإلا

 نإ .ةيتاذ تابغرو تاجاح اهيلمت نأ لدب اهعرتخي نأ ىنمت امك ةيعوضوم فادهأ
 اهلمعتسن نأ انناكمإب هنأ ّدح ىلإ ملاعلا اذهل ءايشأ قحب يه لئاسولاو تاودألا

 اهرابتعاب اهتيصاخ نوكت ال .هنأ ديب .اهلمكأب تاراضح فينصتل اًسايقم اهرابتعاب
 نوكت ثيح «لمعلا تاراسم يف اهلمعتسن امدنع اًحوضو رثكأ ملاعلا ءايشأ نم

 كالهتسالا راسمو لمعلا ةهجاوم مغر ىقبت يتلا طقف ةسوململا ءايشألا .لعفلاب

 هب لغشنمو مهنلا ةايحلا راسمل عضاخ وه امب «لماعلا ناويحلا ْنِإف اذكهو .هسفن

 يتلا لئاسولاو تاودألا يف اًساسأ نالّئمي هرارقتساو ملاعلا ةمادتسا ْنِإف ءرارمتساب

 صئاصخ بستكت نأ اهنكمي [145] تاودألا نإف .«لاّمعلا عمتجم يفو ءاهلمعتسي

 .ةفيظولا وأ ةيتادألا دّرجم زواجتت

 يف لئاسولاو فادهألا فارحنا لوح عمسن يتلا ةرتاوتملا ىواكشلا َنإ

 اهوعرتخا يتلا تالآلا يمداخ اوحبصأ نيذلا رشبلا لوح ؛ثيدحلا عمتجملا
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 لئاسو اهرابتعاب اهولمعتسي نأ اًضوع ءاهتابلطتم عم «مهفيكت» لوحو مهسفنأب

 لمعلا ةيعضو يف لوصأ اهل ىواكشلا هذه «ةيرشبلا تابغرلاو تاجاحلا قيقحتل
 دادعإ يف ءيش لك لبق جاتنإلا لّئثمتي ثيح «ةيعضولا هذه يفو .ةيعقاولا

 حوضوب لثمملا وهو ؛فادهألاو لئاسولا نيب هتاذ زييمتلا نإف .كالهتسالل
 اهعرتخا يتلا لئاسولاو .ةطاسبب ىنعم هل سيل عناصلا ناسنإلا ةطشنأ صئاصخل
 اهعباط اذكه دقفت لماعلا ناويحلا لمع اهتطساوب دعاسي يتلاو عناصلا ناسنإلا
 اًمات اًءزج هلمع ىقبي يذلا هسفن يويحلا راسملا لخادو .اهلمعتسي نإ ام يتادألا

 لئاسولا ةلوقم ضرتفت ةلئسأ حرطت نأ ىودج ريغ نم هنإف ءاّدبأ هزواجتي ال يذلاو
 اوملعيل ةّوقلا مهل نوكت يكل نوكلهتسيو نوشيعي رشبلا ناك اذإ ام لثم «تاياغلاو

 .كالهتسالا لئاسو مهل نوكتل نولمعي اوناك اذإ ام وأ

 يف تاياغلاو لئاسولا نيب حوضوب زييمتلا ةكلمل ةراسخلا هذه انربتعا اذإو

 تاودألا لامعتساو ةّرحلا ةئيهتلا ْنِإ لوقن نأ اننكمي هَّنإف ءيرشبلا كولسلا تارابع
 ةكرحو «هتادأو لمعلا ءانثأ دسجلا عاقيإ ةدحو ضّرعت صوصخم فده لجأ نم

 لجأ نم «يضتقي «رثألا ال لمعلا ْنِإ .ةدّحوم ةّوق اهرابتعاب لعفت يهو اهسفن لمعلا
 جاتحي هّنإف اًدحاو اًفص لاّمعلا نم ديدعلا عمتجي امدنعو ءاّمغانتم ًءادأ «لضفأ جئاتن
 تاودألا نإف .ةكرحلا هذه [146] يفو ."!”ةيدرفلا تاكرحلا لكل مغانتم قيسنت ىلإ

 1897 ةئس «ةيعاقيإلا لمعلا يناغأ» 1كهب1 8نءدع6 رشوب لراكل ريهشلا عمجملا تلت دقل (1)
 دكؤتو .ةيملع رثكأ ةعيبط نم ةمخض تاباتك 1924 ةسداسلا ةعبطلا (ةعطعأأ انه4 8طالاتتال5)

 1095 لعانإةءادع ةعطعأأ ةاتعل, 1هوءوط : بوش فيزوج تاساردلا هذه نسحأ نم ةدحاو

 يناغأ نإ .رثأ يناغأل دوجو الو ءبسحف لمع يناغأ كانه نأ ىلع .5ءطومو, 5
 عاقيإل دوجو ال نأ ءدكؤملا نم نمل هنأو .رثألا دعب ىَنْعُت اهنإ ءةيعامتجا نييديلقتلا نييفرحلا
 عاقيإو لمع ةيلمع لكل يلصألا «يعيبطلا» عاقيإلا نيب هابتنالل تفلملا هباشتلاو .رثألل «يعيبط)
 يذلا ,؛يعانطصالاد عاقيإلا نم يواكشلا نع لزعمب نايحألا ضعب يف ظحول دق «تالآلا
 نيب يبست ةردات ءاهصئاضخ ثيح نم ءيواكشلا هذه لثمو .لماعلا ىلع تالآلا هضرفت

 ءرثألا ةلآ راركت يف ةذللا سفن نودجي ءسكعلا ىلع اوناك مهنأ ودبي نيذلا «مهسفنأ لامعلا
 عمم ظءلصقمم (0ا 78 16 اءة؟ةنل لاثملا ليبس ىلع :رظنا .رثأ راركت يأ يف امك
 .روكذم عجرم) «8عدلملع لع 8كوص ناميد كيردناهو ؛طسقتس؟,[20 ءا.:1953],رم. 3

 لراك َّنإو .نرقلا ةيادب يف دروف عناصم يف ترزيتأ يتلا تاظحالملا تبثي اذه نإ .(213 ص

 دق ناك «(76عءا5انقأ) «ةيلاع ةجرد نم يحور لمع يعاقيرلا لمعلا» نأ ربتعا يذلا رشوب

 هانا ءاطعمل ؟ععلعم للدع دهاعطع ءامكمسستنوعم ةعطعتغعس, لتع ةزعط هتعطخأ : الئاق 5 حرص

 «  طالطست]وعط ععدام]ا عم 3855[1ءع». هج كار مك43.
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 ناسنإلا نيب رمألا وه املثم هلئاسوو ناسنإلا نيب زييمتلاو «ةيتادألا اهتّيصاخ دقفت

 ذقنت يتلا رثألا تاراسم لكو لمعلا راسم دوسي امو .رمألا هيلع طلتخي ثيح هتاياغو

 بغري نأ عيطتسي يذلا جوتنملا.الو فداهلا يرشبلا دوهجملا سيل لمعلا طمن يف

 لمعلا تاودأ نإ .لاّمعلا ىلع هضرفت يذلا عاقيإلاو اهسفن راسملا ةكرح لب هيف

 «ةرتاوتملا ةكرحلا سفن يف ةادألاو دسجلا كراشي ىتح عاقيإلا اذه نمض جردنت

 عم اًمّيكت رثكألا «تاودألا لك نيب نم يهو «تالآلا لامعتسا يف هنأ ىّتح :يأ

 نإ لب «ةليسولا ةكرح دّدحت يتلا يه دسجلا ةكرح دعت مل لماعلا ناويحلا لاغتشا
 نأ نكمي ءيش الف ؛لعفلابو .دسجلا تاكرح يف مككحتت يتلا يه ةلآلا تاكرح

 نم «قباطي ام وهو «لمعلا راسم عاقيإ نم ةيعانطصا لقأبو ءرسي رثكأب اّيلآ لعجي
 «قيقدتلابو .ةعيبطلا عم هضيأو يويحلا راسملل يلآلا رتاوتملا عاقيإلا ءاّضيأ هتهج

 لامعأ رّسيي يكل لب ملاع دييشتل تاودألا لمعتسي ال [147] لماعلا ناويحلا ْنألو

 ةروثلا تضّوع نأ ذنم تالآ ملاع يف شاع دق هّنإف ءصاخلا يويحلا هراسم

 تالآب اًبيرقت ةيوديلا تاودألا لك ءىرخأب وأ ةقيرطب «لمعلا ةوق ريرحتو ةيعانصلا

 .ةيعيبطلا تاقاطلل ايلعلا ةّوقلاب يرشبلا لمعلا تضوع ىرخأب وأ ةقيرطب يتلاو

 لمعلا ةعرس نم اًراركت رثكأو اًعافترا رثكأ كش الب وه ءةلآلا ةعرس مغرو ءرثألا نال
 رثكأ امهنيب كرتشم وه ام ناكلتمي نييعانصلا لبق ام ملعلاو ءادألا ّنِإَو «يئاقلتلا «يعيبطلا»
 نأ ديج لكشب عاو ؛لاثملا ليبس ىلع «ناميد كيردناه نإ .رثألا عم امهنم لك هكلتمي امم
 «ل1عوع هم 8نعطع»... معمارعوومع الللءلا مءملهعأك للع 065... 20615558

 عج رم ) 500م1 ةلكءطعم (0ءعونععطعو هلك لثع لعع مل عطعم ةءطتعسعم... ةعطعاامأع مم (15)»

 .244 ص ء(روكذم

 اًمامت اًفلتخم اًببس نوطعُي مهسفنأ لامعلا ّنأ رابتعاب شاقنلل ةلياق ودبت تايرظنلا هذه لكو
 نأ مهناكمإب مهنإ ثيحب .اًهايتنا بلطتي الو يلآ هنأل هنولضفي مهنإ .رركتملا لمعلا مهليضفتل

 ىعءاكأنو ءوامءاعم» نأ نوعيطتسي مهنإ) .هزاجنإ هدصي نونوكي امدنع رخآ ءيش يف اوركفي

 ”1[طع اة ءاععع صم طءعمتعاتم, ة/اعمفعط نصل :رظنا .نوينيلربلا لامعلا كلذ نع ربع دق امك

 ,مرطعتغ اص اععطقتةءاطعم 2عئأ 21162: تلت 2ءهطاعمم لع 18200221151 ةءالصؤق, 1954, مم35 5

 طع ةلكدج ماومعط 1مقانذلا ؟نع ةرطعت؛ مولع مامهنع لل ثحب قفو هنأ كلذك نالقني نيذللا

 وه ام ردقب ريسفتلا اذه ْنِإ .(ةبيترلا ماهملا نولّضفي لامعلا نم ةئاملاب نيعست ىلاوح كانه
 نأ نكمي يذلا .يوديلا لمعلا ايازمل ىلوألا ةيحيسملا اياصولا عم قفتي ام ردقب رابتعالل لباق
 ظانعممم :رظنا) لقأ اًهابتنا بّلطتي هنوكل اًرظن كلذو لغاشملا نم لقأ لمأتلاب رضي

 طعاقضتءأاع, 416 نوكنهتل كقصك 16ه غوأوو ممطقناوانعك ههعالعمسأ 2165 لدي 4نودع قرب 9ع

 وزغءاع», لوسسدمل 0ع طور ءطماووتع ممدصقلع ءا مهاطم]هعتودعر ؟م1 ل1, ه1948[61].).
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 يف هل حيضوت لضفأ دجي امّبر تالآلاو تاودألا نيب مساحلا فالتخالا ْنِإ

 عم ناسنإلا «فّيكتي» نأ يغبني ناك اذإ ام لوح يهتني ال هنأ ودبي يذلا شاقنلا

 يف انركذ دقل .«ناسنإلا ةعيبط» عم تالآلا فّيكتت نأ يغبني ناك اذإ ام وأ «ةلآلا

 لثمت اذإ :؟اًميقع اذهك شاقن نوكي اذامل نّيبي يذلا يسيئرلا ببسلا لوألا لصفلا
 ةبسنلاب ءيش لك حبصي اظورشم ائئاك هرايتعاب ناسنإلا ةنونيك يف يرشبلا عضولا

 «قحاللا هدوجول اطرش ؛ةرشابم «ناسنإلا عنص نم وأ ىطعم ناك ءاوس ءهيلإ

 «تحبصأ دقل .اهمّمص نأ ذنم تالآلا نم طيحم عم ناسنإلا فّيكت دقل يلاتلابو

 يف لئاسولاو تاودألا تناك امك هترداصم نكمي ال اندوجول اًطرش ءديكأت ّلكب

 ىرحألاب دئتست ءانرظن ةهجو نم «شاقنلا ةّيمهأ نإف ءاذكهو .ةفلاسلا روصعلا لك

 فّيكت لوح ةّدبلا كش يأ كانه نكي مل .حرطُت نأ نكمي فيكتلا ةلأسم نوك ىلإ
 .نكمأ دقل ؛اهلمعتسا يتلا تاودألا عم صاخ فّيكت ىلإ هتجاح وأ ناسنإلا

 تاودأ فالخ ىلعو .اًمامت ةفلتخم تاودألا ةلاحو .هيدي عم فّيكتي هلعج لثملاب

 ْنإف .ديلل ةمداخ رثألا راسم لح لحارم نم ةلحرم يأ يف ىقبت يتلا «ةفرحلا

 اهتكرح عم هدسجل يعيبطلا عاقيإلا فّيكتي نأو لماعلا اهمدخي نأب بلاطُت تالآلا

 وأ مهتالآ عم نوفيكتي «كلذك مه امب رشبلا نأ ,ديكأتلاب «ينعي ال اذهو .ةيلآلا

 ّنإف تالآلا رثأ مودي ام ردقب هنأ ءاَدّيج ينعي اذه نكلو ؛اهل نيمداخ نوحبصي

 ريغ ةمداخ ىقبت قدألا ةادألا ىتحو .يرشبلا دسجلا عاقيإ ضّرع دق يلآلا راسملا

 دسجلا لمع دوقت ةيئادب رثكألا ةلآلا ىتحو .اهضوعت نأ وأ ديلا دوقت نأ ىلع ةرداق
 .اًمامت هضّوعت نأ نكمملا نمو

 تالالدلا نأ ودبي هنإف ةيخيراتلا تراّوطتلا عم ةداع لاحلا وه امكو

 يف الإ رهظت مل «تالآلاب لئاسولاو تاودألا ضيرعتل .:يأ ايجولونكتلل ةيقيقحلا

 نوكي نأ نكمي هنإف ءانفادهأ لجأ نمو .تالآلا قاثبنا دنع «ةريخألا ةلحرملا
 ذنم ثيدحلا ينقتلا رّوطتلا تايوتسم مهأب [148] .ةعرسب نإو ءرّكذن نأ اًمفان
 لّثم يذلا «ةيراخبلا ةلآلا عارتخا :يأ لوألا ىوتسملا ْنِإ .ثيدحلا رصعلا ةيادب

 لامعتساو ةيعيبطلا تاراسملا ديلقت ةيصاخ هل تناك دق «ةيعانصلا ةروثلا لخدم

 نع أدبملا يف فلتخت مل يتلا «ةيرشبلا تاياغلا قيقحت لجأ نم ةيعيبطلا ىوقلا

 ديدجلا وه ةيراخبلا ةلآلا أدبم نكي ملو .حيرلاو ءاملا يتقاطل ميدقلا لامعتسالا

 يف اهلامعتساو اهتيذغتل محفلا مجانم فاشتكا ىرحألاب وه ديدجلا ناك دقل لب
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 اذه سكعت لوألا ىوتسملا 3 تاودألا  تالآلا تناك دقل ."؟”ضرغلا اذه

 ةطشنألا ربكأ ةّوقب لمعتستو دلقت ةت .كلذك يهف ؛ اًبعيبط ةفورعم تاراسمل ديلقتلا

 ذآ داقطعا رهيب ضي ةهارتكا) :َّنأ مويلا انل لاقي نكلو .ةيرشبلا ديلل ةيعيبطلا

 .20(لماعلل وأ لغشملل ةيوديلا تاكرحلا ةداعإب قّلعتي رمألا

 نإف «لعفلابو «ءابرهكلا لامعتساب ةصاخ زّيمتيف يلاوملا ىوتسملا امأ

 فصو انكمم دعي ملو .ينقتلا رّوطتلل يلاحلا ىوتسملا دّدحت تلاز ام ءابرهكلا

 هنإو ؛ةميدقلا فرحلاو نونفلل ةلصاومو اًمخض اًعيسوت هرابتعاب ىوتسملا اذه
 ةبسنلابو «قيبطتلا نع عناصلا ناسنإلا تالوقم تفكت طقف ملاعلا اذه ىلإ ةبسنلاب

 ةداملا لمعتسن دعن مل انه هنأل .ةددحم ةياغ لجأ نم ةليسو يه ةادأ لك َنإف هيلإ

 يفو .اهديلقتب كلذك وأ اهعطقب وأ ةيعيبط تاراسم لتقب ةعيبطلا انل اهبهت املثم

 لجأ نم كلذو اهصئاصخ اهنع انعزنو ةعيبطلا انرّيغ دق انّنإف «تالاحلا هذه عيمج

 نم ةعيبطلاو ةيرشبلا ةعانصلا وأ يرشبلا ملاعلا يقب ثيحب ملاعلا اذه يف انفادهأ

 :يأ «راكتبا» ءام اًعون انسفنأب انأب مويلاو .حوضوب نيتلصفنم نيتيهام ىرخأ ةهج
 ةعانصلا ةطاحإ نع اًضوعو ءاننود نم تلصح دق نكت مل ةيعيبط تاراسم ةراثإ

 ةديعب كرتُت تناك يتلا ةّيساسألا ةعيبطلا ىوق ّدض عينم نصحب «ةيانعب «ةيرشبلا
 .ىوقلا هذه انهجو دق اننإف ءناسنإلا هعنص يذلا ملاعلا نع ناكمإلا [149] ردق

 ةجيتنلا تناك دقلو .ملاعلا ىلإ اهلاخدإل ةّيساسألا اهتقاط انهججو هسفن تقولا يفو

 اًمئاد تناك يتلا .«ةيلمعملا ةعانصلاو ؛ةيرشبلا ةعانصلا موهفم يف ةيقيقح ةروث

 ,0بيكرتلا ةلمسلس راسم ؛«الصاوتم اًراسم» تحبضأ دق :2لاعفألا نم ةسلس)

 محفلا فاشتكاو تاباغلا ميطحت ناك دق ةيعانصلا ةروثلل ةيداملا طورشلا مهأ نم اًدحاو نإ (1)

 يف ةيدوبعلا هباتك يف 83500 ووراب ه .ر هحرتقا يذلا لحلا ناو .بطحلا نع اليدب هرابتعاب

 ملاعلل يداصتقالا خيراتلا ةسارد يف اَدّيج فورعملا زغللا» ل ؛.(1928) ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 نأ نكمي ناك يذلا مّدقتلا قيقحت تفقوأ نكلو ءام دح ىلإ ةعانصلا هتروط يذلا ميدقلا

 يذلا ديحولا لماعلا نأ ربتعي هنإ .هاجتالا اذه يف ىرحألاب عنقم وه لب مهم دج وه «هرظتنُي

 رداصمو «نمثلا ةسخبو ةديج تاقورحم بايغ ء[ناك دق] ةعانصلا ىلع ةلآلا قيبطت ضرتعا»

 .2123ص) ؛هنم ةبيرقو ناسنولل ةرفوتم [نوكت] محفلل ةريفو
 لمطم انتعطه1ل: 4ةسمسففتمست [طغع 4لكعسأ هأ] طع ةيناورسواتع !مهعاوجإل (1925), م67. (2)

 .69 ص ءردصملا سفن (3)
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 لك ريني» يذلا ثدحألا ىوتسملا يه «ةلآلا مادختسا ْنإف رّوطتلا اذه يفو

 ,ثيدحلا روطتلل اًعافترا رثكألا ةطقنلا ىقبتس اهنأ دّكؤملا نمو .'"«ةلآلا خيرات

 ةعيرس ةياهن ةيوونلا تافاشتكالا ىلع ةسسؤملا ةينقتلاو ةرّذلا رصع عضو ام اذإ ىتح

 ام اذإ يتلا «ةيرذلا لبانقلل ةدّدعتملا عاونألاو «ةيوونلا ةينقتلل ىلوألا لئاسولاو .اهل

 نأ اهنكميس ءاّدج ةريبك تايمكب كلذ ينعي الو ةيفاك [150] تايمكب تقلطأ

 ىلع ةيافكلا هيف امب دهشت يهف .ضرألا ىلع ةيوضعلا ةايحلا لماك ىلع يضقت
 ةراثإب رمألا قّلعتي نلو ؛لئامم رييغت هب لصحي نأ نكمي يذلا ميظعلا سايقملا

 «ةيمويلا ةايحلا يفو «ضرألا ىلع .مكحتلاب لب ءةيساسأ ةيعيبط تاراسم تالفناو

 3 عقا ولا يفو طم علسمممب «©ءمط] صعد طاتصسقتسم لاي ه2قعطتمندسمدع ذهل نماسكعأ, هرج. كأ م168». (0)

 لبعلا َّنإ :يه روكذملا دلوبيد باتك نم صلختسُت نأ نكمي يتلا ةهادب رثكألا ةجيتنلا نإ
 نأ ءرملل نكمي امك ؛ةلآلا مادختسا ««لصاوتم راسم وه امب عنصلا موهفمل» ةجيتن لسلستملا

 .لسلستملا لمعلا ةنئكَم ةجيتن يه «فيضي

 «لمعلا نع عينصتلا لحارم لوأ يف يرشبلا لمعلا ةوق لاصفنال فيضت ةلآلا مادختسا ّنإ
 موقت فوس «نآلا اًيئاسنإ ىدؤُت ماهم يهو .فارشإلا ماهم» ّنأل ءيرشبلا غامدلا ةوقل لاصفنا
 نع ءبعلا فّْحي رخآلا امك امهدحأ نإ .(140ص ءروكذم عجرم) .«[اًقحال]تالآلا اهب
 يف باتكلا عيمج لواحي يذلاو هسفن مرتحي يذلا ٍيفرحلا وأ لماعلا ْنِإ .رثألا نع ال «لمعلا
 عم اًنايحأو - «(164ص) «سفنلاو ةيناسنإلا ةميق» هيف اوذقني نأ «لمأ نود نمو لاجملا اذه

 «ىتلا ةنايصلا نأ ةيّدجب نورخآو دلوبيد دقتعا امدنع كلت لثم ةيدارإلا ريغ «ةيرخسلا ضعب

 ديدج ءيش عنص اهمهلي يتلا ةعتملا سفن مهلت نأ اهنكمي ءاّنبأ اًمامت ةّبلآ حبصت نل امبر
 عنصملا نم يصقأ دق هنأ وه طيسب ببسل دهشملا اذه ىلإ يمتني ال لماعلا اذه نإ  هجاتنإو
 ءنولمعي اًمئاد اوناك دق عنصملا لامع نإ .ليوط نمزب «ةلآلا نع ءيش يأ فرعي نأ لبق

 ةجيتن نوكي نأ نكمي ال كلذف «سفنلا مارتحال ةهيجو بابسأ مهل نوكي نأ نكمي هنأ مغرو

 تاضيوعتلا مهسفنأ مه ءاولبقي نل مهنأ لمأي نأ ءرملا ناكمإب هنإ .هب نوموقي يذلا رثألل

 ؛لمعلا ورظنم [مهل] امهبهي نيذللا سفنلا مارتحا لجأ نمو ءاضرلا لجأ نم ةيعامتجالا
 تاقالعلا» ب ضَّرعُي نأ نكمي يديلقتلا ّفرحلا ةعتمو رثألاب مامتهالا نأ العف نودقتعي نيذلا
 امهمو .(164 ص) «مهئالمز نم هيلع اولصحي نأ» لامعلل نكمي يذلا مارتحالابو ««ةيناسنإلا

 ؛«لمعلا تايوناسنإ» ةفاخس تابثإ ةيزم لقألا ىلعو «ةلآلا مادختسال نوكي نأ نكمي «نكي

 ةيوناسنإ» ةرابعلا نإف ««ةيوناسنإ» ةملكل يخيراتلاو يلالدلا ىنعملا رابتعالا نيعب انذخأ ام اذإو

 ,«ةيناسنإلا تاقالعلا» ةيضقل زاتمم دقنل رظنا) .تارابعلا يف ضقانت حوضوب يه ؛«لمعلا

 11. 2. 0ءوعللتل «1ةعاعنم طصقتم هالو آ0ةدزعأ 8عال: [آ/لمعأع هبا ا15 8لكعمتا علك, 1956 ط5

 لد عاعاتع :نعاه] لان ام39ةتار 1 عوانع 122 مجه15ع لات (520ةنأ, ؟0ه1 آ/111 لة طتنقتال-!/1 3ك, 2

 .(2لمعلا ةداعس# ل ؟بيهرلا مهولا» ب اًدج اًحضاو اًديدنت «كلذك ءعرملا دجي ثيح
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 طقف نكلو .دعب قّبطُي ام اذهو ؛نوكلا يف ء0ضرألا جراخ اّلِإ رهظت ال تاقاط يف

 ىوقلا هيجوت يف ةنهارلا ةينقتلا تلّثمت اذإو ."”'نييوونلا نييئايزيفلا ثحب رباخم يف
 هيجوت يف لثمتت نأ نكمي ةيلبقتسملا ةينقتلا نإف «ةيرشبلا ةعانصلا ملاع يف ةيعيبطلا

 رّيغتس اذإ ام يف رظنن نأ ىقبيو .ضرألا ةعيبط يف اهلاخدإل انلوح ؛ةينوكلا ىوقلا
 وأ ىدملا سفنب ائملاع ةيادب ذنم هانفرع امك ةعيبطلا ريبدت ةيلبقتسملا تايئقتلا هذه

 .ملاعلا ىلإ ةيرشبلا ةعانصلا ءامتنا يف ةئهارلا ةينقتلا هترّيغ امم رثكأ ىتح

 نأ :يأ ءملاعلا ةيئاغ مظح دق يرشبلا ملاعلا يف ةيعيبطلا ىوقلا لاخدإ نإ
 تاراسملا لك تازّيمم نم هنإو .اهلجأ نم تاودألا رّوصتن تاياغ يه ءايشألا

 يتلا يه ةيعيبطلا ءايشألاو «ناسنإلا ةدعاسم نود نم دوجولا ىلإ يتأت اهنأ ةيعيبطلا

 كلذك وه اذهو) هيلع يه ام ىلع تحبصأف اهسفن ءاقلت نم تمن لب 'عنصُت» مل

 نأ «28509 ينيتاللا اهرذج نم اهانققتشا ءاوس ؛ةعيبط» ةملكل يلصألا ىنعملا

 .دلوي١ «مطعإلعاص نم يتأي يذلا مطزوو ء يقيرغإلا اهجذومن ىلإ دوعن نأ وأ ««دلوي

 قّمحت نأ بجي يتلا «ةيرشبلا يديألا تاجوتنم فالخ ىلعو .«هسفن ءاقلت نم رهظيو
 عونصملا ءيشلا دوجو نع اًمامت اًريمم ةعانصلا راسم اهيف نوكي يتلاو ةوطخ ةوطخ

 دوجولا ىلإ يتأي يذلا راسملا نع اًلصفنم سيل يعيبطلا ءيشلا دوجو ْنِإف ءهسفن

 ىنعم يفو ؛ةرجشلا ىلع يوتحت ةرذبلا :ام اًعون هل لئامم وه لب «هتطساوب [51]

 يتأي يذلا اهّومن راسم فقوت اذإ دوجولا نع تفكت ةرجشلاو ؛ةرجش حبصتس اهنإف ام

 كلمت يتلا يرشبلا دصقلا ةهج نم تاراسملا هذه انربتعا اذإو .هلالخخ نم دوجولا ىلإ

 لك ىلع «ةيلآ» ةملك قلطنو اّيلآ اًعباط اهل ّنِإف .تدّدح دق ةياهنو تديرأ دق ةيادب
 طمن يفو .ةيدارإلا تالحتدتلا نم ررحتت يلاتلابو .اهدرفمب رودت يتلا تاكرحلا

 «جوتنملاو ةيلمعلا نيب زييمتلا ْنإف .تالآلا مادختسا وأ تالآلا هلخدت يذلا جاتنإلا

 اهل دعي مل ء(ام ةياغ لجأ نم ةليسو الإ تسيل يهو) ةيلمعلا ىلع جوتنملا ةيقبسأ لثم

 («تانمتطعع ةملعتور آلزع خهانودلءمطعأا ةيرذلا ةلبنقلا لوح مهم ثحب يفز ريدنأ رتنوغ نّيبي (1)

 براجتلا لاجم يف قبطي دعي مل «بيرجت» ظفللا نأ «عنقم لكشب 065 3804ءوءطعم», 1956)

 ءاضفلا نأ براجتلا هذه تايصوصخ نم هنأل «ةديدجلا لبانقلا تاراجفنا نمضتت يتلا ةيعونلا

 يه لبانقلا تاريثأت نإو .طيحملا ملاعلا نع الوزعمو اًدودحم ًءاضف ناك دق هيف ثدحت يذلا
 .(260ص) «ضرألا بكوك يهاضي حبصأ اهربخم» نأ ّدح ىلإ ةمخض ّدج
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 ناسنإلا تالوقم ْنِإ ."”برشو رهّدلا هيلع لكأ ام ليبق نم تحبصأ دقلو «ىنعم
 «يعيبطلا نوكلا ىلعو ةعيبطلا ىلع قّبطت نأ نكمي الو انه قبطت ال هملاعو عناصلا

 يلآلا روصتلا دضو «حوضوب «ةلآلا نع نيعفادملا ةضهانم ببس ءاّيضرع ءوه اذهو

 ديكألا هّجوتلا نازّيمي نيذللا ءرشع نماثلا نرقلا يف ةيلمعلا ةيعفنللو ةعيبطلل

 . عناصلا ناسنإلا رثأل بناجلا يداحألاو

 لاخدإ ةطساوب ملاعلاو ةايحلا لّوحت :يأ :ةينقتلا لكشم لماك ةشقانم نإ
 ةدّيجلا تامدخلا ىلع يرصح دج زيكرت لالخ نم بيرغ لكشب تهات دق «ةلآلا

 لك ْنأب انه.ميلستلا لصح دقل .رشبلل تالآلا اهمّدقت يتلا ةئيّسلا تامدخلا وأ

 مهفيو .اًملأ لقأ يرشبلا لمعلاو رسيأ ناسنإلا ةايح لعجل تمَّمُص دق ةليسوو ةادأ
 ةيتادأ نأ ريغ .ناسنإلا لوح زكرمتملا ىنعملا اذه يف اًيرصح يتادألا عباطلا
 .هجتنت نأ بجي يذلا ءيشلاب يميمح لكشبو اًريثك ةطبترم لئاسولاو تاودألا

 ناويحلا هزجني يذلا لامعتسالا دودح دنع فّقوتت تاودألل «ةيناسنإلا ةميقلا»و

 عرتخا دق «تاودألا عناص عناصلا ناسنإلا َنإف ءىرخأ تارابع يفو .لماعلا

 - يسيئر لكشب سيل لقألا ىلع ال ءاّملاع دّيشي يكل لئاسولاو تاودألا

 انك ام اذإ ةفرعمب اًريثك ةقلعتم ةلأسملا تسيل «نذإ .ةيرشبلا ةايحلا راسم ةدعاسمل

 ىلع وأ ؛ءايشألاو ملاعلا مدخت تالآلا تناك اذإ ام لب ءانتالآل ديبعلا وأ دايسألا

 ءايشألاو ملاعلا مكحل اهتاراسمل ةيلآلا ةكرحلاو يه «تأدب دق اهنأ ءسكعلا

 .امهميطحت ىتحو

 ةيضرفلا» «دعبتسي مل عنصلل لصاوتملا يلآلا راسملا :اًدّكؤم اًدحاو اًئيش نإ

 ىلعأ [152] لّثمت ناسنإلا غامد امهدوقي يتلا ناسنإلا يدي» ْنأب «ةيناجملا

 يتلا ملاعلا ءايشأ ّنأب ةيمهأ رثكألا ةيضرفلا كلذك نكلو «”«ةعاجنلا تاجرد

 وأ عفنلل ةيرشب ربياعم قفو دّيشت نأ يغبنيو يرشب ميمصتب طبترت نأ يغبني انب طيحت
 ميمصت انغلب دقو  ملاعلا ارايعم امهو  لامجلاو عفنلا نم لك ناكمو .لامجلا

 لبق دّدحتيس اهلكش نكلو «؛«ةيساسألا فئاظولا» ضعب قّقحت تلاز ام تاجوتنم

 .60 9 ص .روكذم عجرم .دلوبيد )010(

 .67 ص ءردصملا سفن (2)
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 راسم فئاظو عبطلاب يه «ةيساسألا فئاظولا» نإ .ةلآلا ةيلمع ةطساوب ءيش لك

 نكلو ءاّساسأ ةيرورض ىرخأ ةفيظول دوجو ال هنأ امب «يرشبلا ناويحلا ةايح
 طبتريس  «ديدج جوتنمل ماتلا رييغتلا» ىتح لب هتاعونت بسحف ال  هسفن جوتنملا
 ,(10هلآلا ةردقب اًمامت

 ضعب جاتنإل تالآ عنص نع اًضوع ةلآلل ةيتايلمعلا ةردقلل ءايشأ عنص نإ
 هذهل لاز ام اذإ «تاياغلاو لئاسولا ةلوقمل ىقيقحلا بلقلا لعفلاب نوكيس ءايشألا

 بسنُي ناك يذلا ةلماعلا ديلا حيرست «رثكأ ةماعلا ةياغلا ىتح نكلو .ىنعم نم ةلوقملا

 نم دحيو قباطم ريغو ميدقو يوناث فده ةباثمب نآلا ربتعت اهنإف .تالآلل ةداع

 نود نم حبصأ دق هنإف ءانكاردإ ّدح يفو .”«ةعاجنلا يف ةشهدم تادايز» تاردق

 ناك ام ردقب تاياغلاو لئاسولا تارابع يف تالآلا نم ملاعلا اذه فصن نأ ىنعم

 تجتنأ وأ ةرجشلا جاتنإل ةرذبلا تجتنأ ام اذإ ةعيبطلا لأسن نأ ىنعم نود نم اًمئاد

 بحاصي يذلا لصاوتملا راسملا نأ لمتحم ّدج هنإف لثملابو .ةرذبلا جاتنإل ةرجشلا

 نأ اًدّيج نكمي هنأ مغر ءيهتنت ال يتلا ةعيبطلا تاراسمل يناسنإلا ملاعلا يف هيجوتلا

 شيعيل هجاتحي ام يرشبلا عونلل رفويس «ةيناسنإ ةعانص ملاع وه امب ملاعلا مّظحي
 مهنطوم رشبلا دّيشي نأ لبق لعفت ةعيبطلا تناك امك ةرفولا سفنو «ةيامحلا سفنب

 .ةعيبطلا نيبو مهنيب اًدودح اوعضي نأو ضرألا ىلع يعانطصالا

 ىتح «يعقاولا ملاعلا ضّرعي تالآلا ملاع َنإف لامعلا عمتجم ىلإ ةبسنلابو

 يف لّثمتت يتلا ةيرشبلا ةعانصلل مهألا ةمهملا ققحي نأ ملاعلا هبش عطتسي مل اذإ

 ةيلمعلا راسم يفو .مهنم اًرارقتسا رثكأو ةمادتسا رثكأ ةماقإ نينافلا ءادهإ

 يملاعلا عباطلا اذه نادقف ددصب ىتح وه تالآلا نم ملاعلا اذه َنإف «لصاوتملا
 رصعلا [153] ىف ىلوألا تالآلاو لئاسولاو تاودألا هكلمت يذلا لقتسملا

 طبترت رثكأف رثكأ اهيلع ىذغتي يتلا ةيعيبطلا تاراسملاو .عفترم دج لكشب ثيدحلا
 «ةبغرلا بسح لمعتست تناك ىتلا «تالآلا ْنأ ّدح ىلإ ءهسفن ىجولويبلا راسملاب

 املثم ىناسنإلا دسجلا ىلإ نحت ةفدصا تناك ول امك نانينإلا دلع هبشت تأدب

 «ةينغتلا نإهأ «ةيرازلا هذه نم اهيلإ انرظن اذإو..ةءافحلسلا دج ىلإ ةفدضلا يضت

 .45 38 ص .روكذم عجرم «دلوبيد 210

 .157و 110 ص ءردصملا سفن (2)
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 يرشبلا عضولا 174

 ةدايزلا لجأ نم عاو يرشب دوهجم جاتنإ نم اهرابتعاب» رهظت دعت مل ءعقاولا يف
 هيف لّوحُت يرشبلا عونلل اًيجولويب اًرّوطت اهرابتعاب ىرحألاب لب «ةيداملا ةّوقلا يف
 .©0«ناسنإلا طيحم يف رثكأف رثكأ ةيرشبلا ةيوضعلل ةيرطفلا تاينبلا

21 

 عناّصلا ناسنإلاو ةيتادألا

 رثكألا ةيتادألا ةبرجت اهنم قثبنت يتلا عناصلا ناسنإلا تاودأو لئاسو نإ

 لب «لئاسولا رّربت ةياغلا نأ يقيقح لعفلاب هنإف انهو .ةعانصو رثأ لك دّدحت ؛ةيساسأ

 ةعيبطلا ىلع طّلسملا فنعلا رّربت ةياغلا َّنِإ .اهمظنتو اهجتنت اهنإ ءكلذ نم رثكأ

 ميطحت ةلواطلا رّربت املثمو .ةرجشلا ٌعطق بشخلا رربي املثم «ٌداوملا ىلع لوصحلل

 جوتنملاو «لئاسولا تعرّتخاو تاودألا تمّمّص يئاهنلا جوتنملا لجأ نمف ءبشخلا

 رّدقيو «نييرورضلا نييئاضخألاب قّلعتي اميف رّرقيو هسفن رثألا راسم مظني هسفن يئاهنلا
 يف هيلع مكحي ءيش ّلك َنإف ءرثألا راسم ءانثأو ....خلا .تادعاسملا ٌدعيو نواعتلا
 .كلذ ريغ ءيش الو «ةدوشنملا ةياغلا ىلإ ةبسنلاب «عفنلا»و «ةمءالملا» تارابع

 فده هنأ مغرو «هسفن جوتنملا ىلع قبطت ةياغلاو لئاسولا ريياعم سفن نإ
 ةياغ «لقنل ءحبصي ال هنإف «ةعانصلا راسم فده هنأو اهتطساوب جتنأ يتلا لئاسولل

 .يسركلا ْنِإ .لامعتسالل اًئيش ىقبي ام ردقب كلذك نوكي ال لقألا ىلع ءهتاذ يف
 ءاوس «ةليسو ديدج نم حبصي نأب طقف هعفن تبثي نأ نكمي ةراجنلا رثأ فده وهو

 هرابتعاب ءاوس وأ ةيهافر ةايحل ةليسو ةباثمب هلامعتسا هتمادتسا حيتت اًنيش هرابتعاب
 ةقالعلا نأ وه ةعانصلا طاشن لكل لصألا وه عفّتلا رايعم بيع نإ .لدابت ةليسو

 نم ةياغ لك ديفت نأ نكمي ةلسلس اًريثك هبشت اهيلإ دنتست يتلا ةياغلاو لئاسولا نيب

 ملاع يفو «ىرخأ تارابع يفو ؛ىرخأ ةيفرظ يف [154] ةليسو اهرابتعاب ديدج
 نم لئاسو ىلإ لّوحتتسو رصقأ ةّدم تاذ نّوكتس تاياغلا لك ْنِإف «طبضلاب يعفن
 اردنا كاياغ لخأ

 ال/ وعر [8ءا5عمطءعععر هك ةاوضطبعطألل لعع طعسائعم مطتوتللب (1955), م14-15. (1)

 اهريمدتو ٠ («27داع م50 8ع5وابق اص 1ه6216020») تاياغلاو لئاسولا ةلسلس ىهانت مدع لوح (2)

 . ؟للاللع تسع 81ةعطأ باتك يف 6 ةرذشلا» هشتين عم نراق «ىنعملل ىلخادلا
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 ءزايتماب عناّصلا ناسنإلا ةفسلف يفو ةيعفنلا لكل ةلصأتملا :ةريخلا ماه نإ

 «ىنعملاو عفنلا نيب زييمتلا مهمل ةيرطق ةردق مدع اهرابتعاب اًيرظن صخشُت نأ نكمي

 لثملا ّنإف اذكهو .«ببسب»و «لجأ نم» نيب زييمتلاب اًيوغل هنع رّبعن زييمت وهو

 يف ةيهافرلل ىلعألا لثملا لثم  نييفرحلا عمتجم بوشي يذلا عفنلل ىلعألا
 مل  ةيراجتلا تاعمتجملا دوسي يذلا باستكالل ىلعألا لثملا وأ نيلماع عمتجم

 «عناّصلا ناسنإلا» نأ اًمومع عفنلا «بيسب» ف .ىنعم ةلأسم وه لب عفن ةلأسم دعي

 لْثِم هسفن عفنلل ىلعألا لثملا ْنِإ .«لجأ نم» تارابع يف ءيش لك زجنيو مكحي

 نم يرورض ءيش ةباثمب ربتعُي نأ نكمي دعي مل ءىرخأ تاعمتجم يف ايلع ٍلئُم
 نمو .ٌصاخلا هعفن لوح لاؤسلا ةطاسبب ىّدحتي هنإ ؛رخآ ميش قلع :لوصحلا لجأ

 ةفسالفلا ىلع غنيسل هحرط يذلا لاؤسلا نع ةباجإ َيأل دوجو ال هنأ يهيدبلا

 تحت طقست اهنأ يه ةيعفنلا ةريح نإ .(؟عفّتلا عفن وه امو» :هرصع يف نييعفنلا
 أدبم ىلإ لوصولا عيطتست نأ نود لئاسولاو ةياغلل يهتنت ال يتلا ةلسلسلا ةرطيس

 نم» ْنِإ .هسفن عفنلا ةلوقم رربي نأ :يأ «لئاسولاو ةياغلا ةلوقم رّربي نأ هناكمإب

 سّسؤي يذلا عفنلا ّنإف ءىرخأ تارابع يفو ؛«ببسب» لا نومضم حبصأ (لجأ

 ىنعماللا دلوي ىنعم هرابتعاب

 لماك مكحت يتلا ةيتادألا براجت نيب نمو «لئاسولاو ةياغلا ةلوقم يفو

 لئاسولا ةلسلسل ّدح عضو ةيناكمإل دوجو ال هنإف ءعفنلاو لامعتسالا ءايشأ ملاع

 حيرصتلا ادع ام ؛لئاسو اهرابتعاب اًدّدجم لمعتسُت نأ نم تاياغلا عنمو تاياغلاو

 نأ بجي ثيح عناّصلا ناسنإلا ملاع يفف .«اهتاذ يف ةياغ» وه رخآ وأ ام اًئيش نأ

 ءيش قيقحتل ةليسو هرابتعاب هسفن مّدقُي نأ بجي :يأ ءام عفن اذ ءيش لك نوكي

 يف ةياغ» هرابتعاب :يأ «ةياغ هرابتعاب طقف رهظي نأ هسفن ىنعملل نكمي هنإف ءرخآ
 يف ضقانت امإو تاياغلا لك ىلع َقّبْطُي لصاح ليصحت امإ عقاولا يف وهو ؛«اهتاذ

 ىلع اهتردق دقفتو ةياغ نوكت نأ نع تفكت ءكردت امنيح ءام ةياغ ّنأل .ريبعتلا

 تحبصأ دقل ءاهجاتنإو اهميظنت ىلعو [1551ءاهريربت ىلعو لئاسولا رايتخا ةدايق

 ىطعملل ةريبكلا ةناسرتلا ىلإ تفيضأ دقل :يأ .ىرخأ ًءايشأ نيب نم اًئيش نآلا

 هنإف كلذ سكع ىلعو .هتاياغ لجأ نم ةيرحب هلئاسو عناّصلا ناسنإلا راتخي ثيح

 دق ناك ءاوس هعباط نم اًئيش دقفي نأ بجي الو اًمئاد نوكي نأ ىنعملا ىلع بجي
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 امب .«عناّصلا ناسنإلا» نإ .هنم تلفي نأ داك وأ ناسنإلا هدجو دق ىرحألاب وأ ْغْلُ

 ةرشابم :قئبنت يتلا لئاسولاو تاياغلا تارابع يف اّلِإ رّكفي الو عناص ىوس سيل هنأ
 ناويحلا ْنأ املثم ءاّمامت ىنعملا مهف ىلع رداق ريغ طبضلاب وه ءهرثأ طاشن نع

 يتلا تاودألاو لئاسولا نأ املثم طبضلابو «ةيتادألا مهف ىلع رداق ريغ لماعلا

 لماعلا ناويحلا ىلإ ةبسنلاب حبصت ؛ملاعلا دييشتل «عناضلا ناسنإلا» اهلمعتسي
 عناصلا ناسنإلا نع ديعب عقاولا يف وهو ءملاعلا اذه ىنعم َنِإف «هسفن ملاعلا

 .«اهتاذ يف ةياغلا» ةقرافم هيلإ ةبسنلاب حبصي

 طبضلاب ةيعفن ةفسلف لك يف ىنعماللا ةلضعم نم جورخلل ديحولا ليبسلا ْنِإ
 ةيتاذ ىلإ ةدوعلاو لامعتسالا ءايشأل يعوضوملا ملاعلا نع ضارعإلا وه

 :يأ ؛لمعتسملا حبصي ثيح ءطقف ناسنإلا ةيزكرم ملاع يف هنإ .هتاذ لامعتسالا

 ثيح «تاياغلاو لئاسولا ةلسلسل اًدح عضت يتلا ىوصقلا ةياغلا «هسفن ناسنإلا

 نأ يه ةاسأملا ّنكلو .ىنعملا ةبترم فرش ىلإ عفتري نأ كلذك وه امب عفنلل نكمي
 هطاشن قاطن يف لامتكالا دجو دق هنأ ودبي يتلا ةظحللا يفو «عناّصلا ناسنإلا

 هركفل يئاهنلا جوتنملاو ةياغلا  ءايشألا ملاع نأش نم حلا يف أدبي «صاخلا

 ءاءايشألا لك سايقم»و «ةياغ عفرأ لمعتسملا ناسنإلا ناك اذإو  هيديو نصاخلا

 نود نم# نوكت داكت ةدام اهرابتعاب عناّصلا ناسنإلا اهلماعي يتلا ةعيبطلا تسيلف

 تحبصأ دق اهسفن «ةمّيقلا» ءايشألا ْنِإ لب ءاهيلع لغتشي نأ يغبني يتلاو «ةميق

 .ةصاخلا ةيلخادلا «اهتميق» اذكه دقفتف ءلئاسو دّرجم

 ربكأ تدجو دق يناسنإلا يزكرملا عباطلا تاذ عناّصلا ناسنإلا ةيناعفن نإ
 ةياغل ةليسو ناسنإلا حبصي نأ بجي ال هنأ نم «طناك» هيلإ بهذ ام يف اهنع ريبعت

 حاحلإ لثم) اًقباس دجن اننأ نم مغرلابو .اهتاذ يف ةياغ يناسنإ نئاك لكف «ةّتبلا
 هتوق لمعتسي نأ وأ رخآ ناسنإ دسج كلتمي نأ ام ناسنإل نكمي ال هنأ ىلع كول
 اًيرصح رككف ام اذإ اهغولب ىلع ناسنإلا مَعَرُي يتلا ةّرضملا جئاتنلاب اًّيعو (ةيدسجلا
 ىلإ ماوّدلا ىلع يضفث نأ يغبني ثيح تاياغلاو لئاسولا تارابع يف رّصبت نودو

 رصعلل ىلوألا تايوتسملا ةفسلف رّرحتت طقف طناك ىدل هنإ «يسايسلا ىوتسملا

 ثيح اًمئاد [156]دجوت يتلا كرتشملا سحلا تايحطس نم اًمامت اهسفن ثيدحلا

 نكي مل طناك نأ «عبطلاب ءوه ببّسلاو .عمتجملا ريياعم عناّصلا ناسنإلا مكحي
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 سكعلا ىلع دارأ لب «ميهافم عضو الو هرصعل ةيناعفن تاحورطأ ةغايص دصقي

 نود لوحي نأو ءّصاخلا اهّلحم لئاسولاو ةياغلا ةلوقم لحي نأ ءيش ّلك لبقو

 يف اهلصأ ركنت نأ نكمي ال هتلوقم ّنأ ديب .يسايسلا لعفلا لقح يف اهلامعتسا

 فقومل يلخادلاو يقطنملا ريغو ريهشلا رخآلا هليوأت نم رثكأ يناعفنلا ريكفتلا

 ربتعا يتلا «ةينفلا راثآلا :يأ ءطقف «لامعتسالل» تسيل يتلا ءايشألا هاجت ناسنإلا

 ةياغ» ناسنإلا عضت يتلا ةيلمعلا سفن ّنأل ''”ةحلصم ريغ نم ةعتم» اهيف دجن اننأ

 نم حلا :يأ ؛”(هل اهرسأب ةعيبطلا عاضخإ» نم عاطتسا ام اذإ هنكمت .«ىمسأ

 ملو .ةلقتسملا امهتمارك نم امهيلك نامرح عم ؛لئاسولا ةبترم ىلإ ملاعلاو ةعيبطلا
 اميف عناّصلا ناسنإلا ىمع ةمتع ريني نأ وأ ةريحلل الح دجي نأ هسفن طئناك عطتسي
 هذه جتنتو ««اهتاذ يف ةياغلا» ةقرافم ىلإ ءوجللا نود «ىنعملا لكشمب قّلعتي

 ملاعلا سفن نإف «ملاع ءانب ىلع ةرداق اهتالآب يه امنيب ةعانصلا نوك نع ةريحلا

 لجأ نم ةليسو ىوس نوكي نل لب ةلمعتسملا ةّداملا نم رثكأ ةميق هل نوكت نل

 نأب اهل اًحومسم دوجولا ىلإ هئيجم تمكح يتلا ريياعملا تناك اذإ «ىرخأ تاياغ

 .سسؤي نأ دعب همكحت

 اّظح ينعي اهل هلامعتساو ةادألا لمعتسي ٠ عناص ناسنإ وه امب .ناسنإلا نإ

 «ةلقتسملاو ةيلخادلا ةميقلل اهنادقفو «لئاسو حبصت نأ ىلإ ءايشألا لك نأش نم

 نم يتأي يذلا ؤيشتلا مّدقت ال اهنأل اهتميق» طقف ةعانصلا ءايشأ دقفت ال ءاًريخأو

 دوجولا ىلإ يتأت يتلا «ةعيبطلا ىوق ّلكو ةّماع ةفصب ضرألا» كلذك لب .7”«رثألا
 ملو . يرشبلا ملاعلا نع لقتسم دوجو اهلو ناسنإلا ةدعاسم نود يهيدب لكشب

 يذلا ملاعلا هاجت عناّصلا ناسنإلل فقوملا اذه ادع رخآ ببسب قّلعتي رمألا نكي
 لمعتسُت ثيح «فرحلاو نونفلا لاجم يكيسالكلا مهرصع يف قيرغإلا هربتعا
 ءيش جاتنإل [157]ءيش لك لعفنو ةعتملا لجأ نم اًئيش لعفن ال ثيحو «لئاسولا

 «ءام ال/هاطاوعمالعم هطصع ةللعك 1هنعمعودع» لاقل 068 انراءاافامه]ا, : يه طناك ةرابع نإ (1)

 [0دووا معو, «ل], ال, 272)

 .515ص ءردصملا سفن (2)

 «10عع الا/ ةووعرأولا دبتع للع طلع تطععطمسمأ, باع هللع خلدا هلأ طقأ !اءامعم ال1 ار بعل (3)

 عع ااععزمع ذم ذطسص ؟تهوعوعمكاممل11ءطاع خىعطعتأ لهم ءالا» آهق اهيتامل, 111, القمح ظمععاف

 0ءىدسافسكودطعر [خطأب 1, تاتضصعطب 1933], م8.
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 ينعنل «مان15(م6» «ةدشلاو ةظلغلا» ب هتمجرت نكمي ام اذهو «6ةهان51 » هنإ رخآ

 تكي نل راقتحالا اذه فنعو .56016509>6 ىلع سّسؤملا لعفلاو ريكفتلا ةظاظف

 مل نيينانويلا ةيرامعملا ةسدنهلاو تحنلا يمّلعم َنأ انركف ام اذإ انتتغابم نع

 .هوجولا نم هجو يأب مكحلا كلذ نم اوررحتي

 غولبل لئاسولا لامعتساو «ةيتادألا «عبظلاب «سيل ءرمألا هب قلعتي امو

 اهيف عضوي يتلا ةعانصلا ةبرجت ميمعت ىرحألاب لب .كلذك يه امب «ةياغ

 اذه نإ .رشبلا ملاعلو ةايحلل نييوصقلا نيرايعملا امهرابتعاب عفنلاو لامعتسالا
 يه املثم ةياغلاو لئاسولا ةبرجت ْنأل عناّضلا ناسنإلا طاشنل ثياحم ميمعتلا
 هلوصو ةطقن ىلإ ّدتمت لب جوتنملا يهتني نيح يفتخت ال ةعانصلا يف ةرضاح
 يف لئاسولا لامعتسا نإ .لامعتسالل اًئيش هرابتعاب حلصي نأ يهو .ىوصقلا
 ءّدح نود ىطعم ءيش لك نأش نم ّطحلا اذهو ءامهلمكأب ضرألاو ملاعلا

 يذلاو ةليسو ىلإ ةياغ لك هيف لوحت يذلا يمانتملا ىنعمالل راسملا اذهو
 قئبني ال .ءءايشألا لكل اًدّيسو اًسيئر هسفن ناسنإلا لعجب طقف هفاقيإ نكمي
 زجانلا جوتنملا نوكي ةعانصلا رظن ةهجو نم هنأل ؛ةعانصلا راسم نم ةرشابم

 نأ اًملعم ءصاخلا اهدوجو اهل ةّلقتسمو ةمئاد ةيهام يهف ؛هتاذ يف ةياغ

 عنصت ام ردقب طقف هنإ .ةيسايسلا طناك ةفسلف يف هتاذ ٌدح يف ةياغ وه ناسنإلا

 ام ردقب هنإو ؛ةليسو زجانلا جوتنملا حبصي لامعتسالا ءايشأ ةصاخ ةعانصلا

 ةدودحملا ةجتنملا ةيتادألا هتاياغل اهلمعتسيو ءايشألاب ةايحلا راسم رفظي

 دجوي ام لك ليوحت ىلا ةعانصلل ةدودحملاو ةجتنملا ةيتادألا بلقنت ةعانصلل
 .دودحم ريغ لكشب تاودأو لئاسو ىلإ

 ملاعلا نأش نم طحلا نوشخي اوناك نيينانويلا نأ اًدج يهيدبلا نمل هنإو

 نئاكلا وه ناسنإلا ْنأ ةركف «فلخ» هل ةثياحملا ناسنإلا ةيزكرمب ةعيبطلاو
 ام ردقب  (وطسرأ) ةيناسنإلا ةايحلا تايّلطتمل عضاخ ءيش لك ْنأو .ىمسألا

 ىلإ رظنلا بقاوعل نيكردم اوناك ةجرد ّيأ ىلإ .ةقسّبم ةيعفن لك ةظاظف نورقتحي

 ةّجح يف اًدّيج رهظي امبر وه ةيرشب ةيناكمإ ىمسأ هرابتعاب «عناّصلا ناسنإلا»
 :ّنأ نم ةيهيدب اهنأ ودبي يتلا هتلوقمو ساروغاتورب دض نوطالفأ لالدتسا
 دوجو مدعو دجوي ام نيب نم دوجولا (ةطءؤس#(ه) ءايشأ لك سايقم ناسنإلا»
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 ناسنإلا» :لقي مل ساروغاتورب ّنأ يهيدبلا نمو) ."'”«نودجوي ال [158]نم
 نأ ظحالن نأ يغبني .(لوقي ةمجرتلاو ثرإلا هلعج املثم «ءايشألا لك سايقم

 ءايشأ لك سايقم ناسنإلا ءرملا ربتعا اذإ هنأ ةرشابم ىأر دق نوطالفأ

 عم ةقالع يف عضوي تاودأ ىلإ لوحملاو لمعتسملا ناسنإلا ْنإف لامعتسالا
 ةعيبط يف هنأ امبو .رّكفملا ناسنإلا وأ لعافلاو مّلكتملا ناسنإلا سيلو ملاعلا

 نم ةليسو هرابتعاب ءيش لك ىري نأ تاودأ ىلإ لوحملاو لمعتسملا ناسنإلا

 حبصي ناسنإلا نأ ينعي نأ بجي هنإف  ةّوقلاب بشخ يه ةرجش لك  ةياغ لجأ
 .دجوي ام لك اًيفرح لب هب اهدوجو طبتري يتلا ءايشألا طقف ال ءاًسايقم

 ركبملا فلّسلا ةباثمب ودبي ساروغاتورب َنإف «ينوطالفألا ليوأتلا اذه يفو
 ديحولا ءيشلا وه ناسنإلا َنِإف ءايشألا لك سايقم ناسنإلا ناك اذإ هنأل .«طناكل

 يتلا اهتاذ يف ةديحولا ةياغلاو ءلئاسولاو تاياغلا تاقالع نع جرخي يذلا

 اَدّيج فرعي نوطالفأ ناك دقل .لئاسو ةباثمب ىرخألا ءايشألا لمعتست نأ عيطتست

 ءايشأ اهرابتعاب ةعيبطلا ءايشأ لك عم لماعتلاو لامعتسالا ءايشأ جاتنإ تايناكمإ نأ

 اذإو «ةيرشبلا تانئاكلا تاردقو تاجاح ردقب ةدودحم ريغ يه «ةّوقلاب لامعتسا

 ةرورضلاب مكحت املثم زجانلا ملاعلا مكحت نأ عناصلا ناسنإلا ريياعمل انحمس ام

 ّنإف «ملاعلا اذه قّلخ نوكي نأ ئغبتي ام اذهو ؛ملاعلا ىلإ دوجولل ةمداقلا ءايشألا

 وه امب دوجوم وه ام لك ربتعيسو ءيش لك ام اًموي لمعتسيس عناّصلا ناسنإلا
 ءايشأ طعمة (8) نيب نم ءايشألا لك فئصيسو ؛«هلامعتسال ةليسو دّرجم

 ةوق اهرابتعاب مهفُث نل حيّرلا ّنإف صاخلا نوطالفأ لاثم ةلصاوملو» .لامعتسالا

 وأ ءفّدلل ةيناسنإلا تاجاحلاب اهتقالعب ءاّيرصح ءربتعُتس لب ةيعيبط
 يضتأ دق اًعوضوم طعس »يش وعاامب حيزلا نأ يعي «عيطلاب اذهو ب ئاعتنالا

 ىرخأ ةميدق دهاوش يف امك اًمامت ,تالاحلا هذه يف 8.385 «ليتاركلا»و .152 «سروتاتيتلا» (1)
 .ءدعغمقتمم رمعاممو ةماطعمممو 8دص(م» : يلي امك اًمئاد ساروغاتورب ركذي ءريهشلا لوقلل

 ةملكلا نإ ادزعاد, 1ظءدوصعماع لع 3عع ؟؟هدوماعهونطعع كاط هل 1922. هم. 81 :رظنا

 يتلا ءايشألا صوصخلاب ينعت لب «ءايشألا لك» هوجولا نم هجو يأب ينعت ال 8
 سايقم ناسنإلا» :ساروغاتورب ىلإ بوسنملا لوقلا ّنِإو .اهنوكلتمي يتلا وأ رشبلا اهلمعتسي
 ىلع قباطي اذهو .4دصاطعمممو5 مغاممه» مه2[هظ» ةيئانويلا ىف ىنعي نأ نكمي .ةءايشألا لك

 .(ءايشألا لك بأ عازنلا ّنِإ) «مماعرمم5 مهغعك مهله مو» -سطيلت ره لوق «ءلاثملا ليبس
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 ةياهن يف كلذك ركذي يذلا نوطالفأ ْنِإف جئاتنلا هذه ببسبو .ةيرشبلا ةبرجتلا نم

 سيل» :ةقرافملا هبشت ةلوقمب قلعيو ساروغاتورب ةلمج سيماونلا يف ءهتايح
 «يلاتلابو ؛ءيش لك لامعتسا ديري هتاردقو هتاجاح [159]ببسبو يذلا ناسنإلا

 سايقم وه ٌبرلا» لب  ةيلخادلا اهتميق نم ءايشألا لك نامرح ّدح ىلإ لصي
 .'!”لامعتسالا ءايشأ درجم [ىتح]

22 

 لدابتلا قوس

 هّسح ىلع دهشت يتلا هتاظحالم ىدحإ يف  اًموي سكرام ظحال دقل

 عناص هرابتعاب ناسنإلل نالكنرف نيماجنب فيرعت نأ  ةداعلل قراخلا يخيراتلا
 فيرعت نأ املثم ءثيدحلا رصعلا ىنعمب ةيكريمألا ةعزنلا ةيصاخ وه تاودأ

 هذه ةقيقحو .©'ميدقلا رصعلا ةيصاخ ناك اًيسايس اًناويح هرابتعاب ناسنإلا
 ناسنإلا ءاصقإب اًلغشنم ناك ثيدحلا رصعلا نأ ةلأسم نع جتنت اهنأ يه ةظحالملا

 رصعلا ناك املثم يمومعلا هلاجم نم ءمّلكتيو لعفي يذلا ناسنإلا :يأ يسايسلا
 املثم اًيهيدب نكي مل ءاصقإلا ْنإف نيتلاحلا يفو .«عناّصلا ناسنإلا» يصقي ميدقلا

 .رشع عساتلا نرقلا يف مهرّرحت دودح ىلإ ةمدعملا تاقبطلاو لامعلا ءاصقإ ناك

 ءاّمئاد نكي مل يسايسلا لاجملا نأ اًمامت كردي عبطلاب ثيدحلا رصعلا ناك دقل

 بناجلا ةيامحل ةصّصخم «عمتجملل» ةفيظو دّرجم ةرورضلاب نوكي نأ بجي الو

 ىلإ رظن دق هنكلو ؛يموكحلا رييستلا ةطساوب ةيرشبلا ةعيبطلل يعامتجالاو يجاتنإلا
 ْنِإ .(«فوجأ اًرخف»و «اًروغل» ناك ول امك ماظنلاو نوناقلا ةوق زواجتي يلق لك

 تناك عمتجملل ةيرطفلاو ةيعيبطلا ةيجاتنإلا ىلع اهءاعدا تسّسأ يتلا ةيرشبلا ةردقلا
 نم اًعاونأ ءاّديج ميدقلا رصعلا فرع دقل .عناّصلا ناسنإلل ةقيثو ةيجاتنإ

 كلذك وه امب ماعلا نأشلاو ةنيدملا نطاوم اهيف مقي مل يتلا ةيرشبلا تاعامجلا

 ناسنإلا دنع ةماعلا ةايحلا تناك ثيحو .هذحي ملو يمومعلا لاجملا ىوتحم

 ثيح «(50[88م05) «ناسنإ» ةملكلا ادع ام اًيفرح ساروغاتورب لوق ركذت 71652 «نيناوقلا» (1)

 . (80 (طعمو) ؟ٌترلا» ةملكلا رهظت

 .053 38 ص ؛ةثيدحلا ةبتكملا رشن «ةيزيلكنإلا ةمجرتلا «لاملا سأر١ )2(

 م
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 بعشلا نم الماع «رطافلا نوكي نأ :يأ «بعّشلل لمعلا» دودح دنع فقت يداعلا
 .'!7اًدبع رخآ ريبعتبو اًمداخ 20116155 نع زّيمتم وه امب

 مهناكم ىرحألاب تناك ةيسايسلا ريغ تاعامجلا هذه ةيصاخ نإ[160]
 ثيح قوس ةحاس لب «نينطاوملا عامتجا ةحاس 8 نكت مل «يمومعلا

 ىلإ ةفاضإ «نانويلا يفو .اهلدابتو مهتاجوتنم ضرع نوعيطتسي نويفرحلا ناك
 .لمأ ةبيخ هولتت اًمئاد ناك يذلا .حومطلا مهل ناك دق ةاغطلا لك َنإف .؛كلذ
 رده نعو ةيمومعلا نوؤشلاب لاغشنالا نع نينطاوملا ينثي يذلا حومطلا

 نأو «مهان(ءانت881[3 ةيسايسلا تاكحامملاو 380260618 تارظانملا يف مهتقو

 نأ نكمي يتلا رجاتملا نم عمجت ىلإ 28058 نينطاوملا عامتجا ةحاس اولّوحي

 «قاوسألا ءتاحاسلا هذه زّيمي ناك امو .يقرشلا دادبتسالا قاوسأب نّراقت

 نأ وه ءةراجتلاو فرحلا ءايحأ ءةيطسورقلا ندملا يف كلذ دعب زّيمي امو

 ام اذإ) «يمومعلا جاتنإلا» نإ .ةعانص ضرع هبحاصي ناك عئاضبلا ضرع

 عمتجم ةمس .«عقاولا يف وه (نالبيف ةرابع :لاونم ىلع جسنن نأ اندرأ

 .لامع عمتجم ةيصاخ وه «يمومعلا كالهتسالا» ْنأ املثم نيجتنم

 ملاع نود نم ةيعامتجالا هتايح نوكت يذلا ؛«لماعلا ناويحلا» فالخ ىلعو

 «ملاعلا نم يمومع لاجم نكس وأ ءانب ىلع رداق ريغ وه يلاتلاب يذلاو عيطق ةايحو
 نإ ىتح هب صاخ يمومع لاجم هل نوكي نأ ىلع اًمامت رداق عناّضلا ناسنإلا َنِإف
 نأ هنكمي ثيح «لدابتلا قوس وه يمومعلا هلاجم نإ .العف اًيسايس الاجم نكي مل

 اًدّيِج اًحيضوت يطعُت ةينهملا فانصألا خيرات اًصوصخو ىطسولا نورقلا تايادب خيرات َّنإ (1)
 نيذلا «نييفرحلا لباقم يف «ةلئاعلل اًمدخ مهرابتعاب لامعلل ميدقلا روصتلا يف ةيلصالا ةقيقحلل

 ةيناثلا ةلحرملا مسي [ةينهملا فانصألا] روهظ» َنأل .ةماع بعشلا ةمدخ يف اَلاَّمع نوربتعُي اوناك
 فنصلا ماظن وأ يديلقتلا يفرجلا ماظنلا ىلإ يلئاعلا ماظنلا نم لاقتنالاو .؛ةعانصلا خيرات يف

 لك ّنأل .. ..قحب نييديلقتلا نييفرحلا نم ةقبط ةيأ كانه نكت مل لوألا ماظنلا يف :ينهملا
 «اهسفن ةعومجملا ءاضعأ لمعب ىّبلت تناك ىرخأ ةيلهأ تاعومجم ّيأ وأ ةلئاعلا تاجايتحا

 ال/ . 3. ةئاطلعزلر حم 1م(0010عءم1مه غ0 ظصمعاتكال 1؟عمسمستع طانعغممون هس ”[طعمرزلب 1931, 6.

 :0610ان2805 ةينانريلا ةملكلل طبضلاب ةفذارم 5606: ةملكلا تناك «ةطيسولا ايناملأ ىفو

 «1آ26هء ععافعطت ئءطع لغصلهانعممو طعاذأ 5(هىعر», عع ععطغ طعم ا/هالع 32طغل1اعدرعا ععطخغ دال كذع

 لوزا العمر ةعطعتا نسل 0ع عتسكعطقلا, :رظنا («بعشلا»» 95 يلنعت نإ 5017.

 ك1نلنانتل (0عمعتلا, 1]7,0 111, 2611, 21012665, 0.
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 ليملا اذهو .هب ريدج وه يذلا ريدقتلا ىلع لصحي نأو هيدي تاجوتنم ضرعي

 يذلا «ليملا لثم اًدج ةقيمع اًروذج هل نأ لمتحملا نم ؛هل يرشبلا دهشملا ضرعل
 بسح «يذلاو رخآ ءيش لباقم ءيش لدابتلو ةضياقملل «يميمح لكشب هب طبتري

 دّيشم «عناّصلا ناسنإلا» نأ وه ّمهألاو ."'"ناويحلا نع ناسنإلا زّيمي «ثيمس مدآ
 طقف كلذو نيرخآلا عم ةصاخلا هتاقالع دجي نأ عيطتسي ءءايشألا جتنمو ملاعلا

 ةجتنم يه اهسفن [161]تاجوتنملا هذه ْنأل .مهتاجوتنم لباقم هتاجوتنم لدابتب

 رصعلا ةيادب يف هب بلاطي ناك يذلا ةصاخلا ةايحلا ريدقتو .دارفنا ىلع اًمئاد

 نامض ؛عقاولا يف ناك «عمتجملا نم درف لكل ىمسألا ّقحلا هرابتعاب ثيدحلا

 نودهاشملاو نوجّرفتملا نكي ملو .رثأ يأ جتني نأ نكمي ال هنود نم يذلا دارفنالا

 «نلعلا مامأ بصتني هدارفنا يف يفرحلا ناك ثيح ؛يطسورقلا قوسلا تاحاس يف

 مكحلاب الو رظنلاب نورخآلا يفتكي ال ثيح «يعامتجالا لاجملا قاثبنا ناك لب

 مهرابتعاب اوكراشي نأو يفرحلا ةرئاد يف اولبقُي نأ نولمأي لب ,باجعإلاب الو

 ةءافكلا يناعمل نيضّوقمو لماعلل «عئاّرلا دارفنالا» نيددهم رثألا راسم يف نيواستم

 نوكي نأ يف لثمتت ةدايس لكل ةيرورضلا ةايحلا طرش وه دارفنالا اذه ْنِإ .زايتمالاو

 فالخ ىلعو «ةدايسلا هذه نإ .يلبقتسملا ءيشلل ةينهذلا ةروصلا «ةركف» عم اًديحو

 اذهو ءارشب مكحت الو ةّدامو ءايشأ مكحت اًسصاسأ يه «ةيسايسلا ةرطيسلا لاكشأ

 «لماعلا» ناتملكلاو ؛ةفرحلا طاشن ىلإ ةبسنلاب اًمامت يوناث عقاولا يف وه ريخألا

 .27نيتفدارتم :امهرابتعاب لصألا يف نالمعتسُت اتناك «ديسلا»و

 .«رخآ بلك عم رخآ مظع لباقم اًمظع اًيدارإ لدابتي اًبلك طق دحأ ّري مل» :اًدكؤم فيضي هّنإ (1)
 381 ءولاط ه1 5ا!و0دكر 18؟7ءضصصقتمت' 5 علب آر, 12.

 8. آطظاه1]5521: «18115(هأ126 لعد كوووعك هاتر غعمو ءهأ لع !ا"ةصلانوأاعع هس طءعومع هه( (2)

:«(1900) 1789 

 امئيب (2*0. 564 ص) 4 نرقلا يف م نيتفدارتم ةباثمب ناربتعت اتناك لماعلاو ديسلا يتملك نإ

 لصألا يفو .(572ص) ؛هيلإ م عيمجلل حمسُي ال اّبقل 15 نرقلا يف ةدايسلا تحبصأ»
 .(309ص) «اًعبات مأ ناك اًدّيس «لمعي ناك نم لك ىلع ةداعلا يف قبطنت لماع ةملك تناك»

 نيب يلعف زييمت كانه نكي مل ةيعامتجالا ةايحلا يف اهجراخو اهسفن «ةيراجتلا لاحملا يفو

 رظنا] .(.ع .ه لصألا يف ةيسنرفلاب دهاشلا درو 313 ص) نيلماعلاو رجتملا كلام وأ ديسلا

 «لماع» ىلع نيلادلا نييسنرفلا نيظفللا تدنرآ تلمعتسا دقو] «طفء2:ع 8,208 :كلذك

 ]115(هزرع لان ع33211 ءأ لعو (2272111عانكذر 4 ءلب 1926, م 39 6 ع .ه ((«ديساو
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 ىلإ دّيسلا ةجاح يف لّثمتت ةفرحلا نع ةرشابم دّلوتت يتلا ةديحولا ةقفرلا نإ
 بايغو هتراهم نيب زييمتلا ْنأ ريغ .هتفرح يف مهفيقثت يف هتبغر وأ نيرخآلا ةدعاسم
 سبيلو .لافطألاو لوهكلا نيب زييمتلا لثم كلذو ءيتقو نيرخآلا ىدل ةراهملا هذه

 وهو تاعومجم يف لمعلا نم رثكأ ةفرحلاب ٌراض وه ام ىتح الو برغأ وه ام كانه
 ةطيسبلا تاكرحلا ىلإ تايلمعلا ميسقت» ضرتفُي وهو لمعلا ميسقت نم اًعون الإ سيل
 لكل سوؤّرلا ةدّدعتم تاذ يهو «ةعومجملا وأ [162] «قيرفلا نإ ."'”«اهنّوكت يتلا

 ةنّوكملا ءازجألل يتلا ةدحولا سفن كلمت ءلمعلا ميسقت أدبم بسح ذفنم جاتنإ

 ةراض نوكت نأ نكمي ةعومجملا ءاضعأ ليق نم دارفنالل ةلواحم ْلكو ءلكلل

 ديسلا صقنت يتلا يه طقف ةدحولا هذه تسيل نكلو .هسفن جاتنإلا ىلإ ةبسنلاب
 عم ةدحولل اًيسايس ةصوصخملا روّضلا نإ ؛جاتنإلا ةيلمع نمض نيطرخنملا لماعلاو

 .ةفرحلا ةيجاتنإ لاجم جراخ يه .ضعب عم راوحللو كرتشملا لعفللو نيرخآلا
 .هدارفنا نم جرخي نأ هناكمإب هنإف هجوتنم يهتنيو لمعلا نع لماعلا فّقوتي امنيحو

 ىلع «طبترت يتلا عامتجا ةحاس رخآو يمومع لاجم رخآ َنِإف ءاّيخيراتو
 نإ .هيف هتاجوتنم ضرعت يذلا لدابتلا قوس وه ««عناّصلا ناسنإلا» طاشنب «لقألا

 ةيلامسأر تايادب وأ ثيدحلا رصعلل ىلوألا لحارملل زّيمتملا «يراجتلا عمتجملا

 ةينوك تايناكمإ يف هتبغر نعو ؛«يمومعلا جاتنإلا» اذه نع جتني «عينصتلا ةقبط

 نيذللا لمعلا عمتجمو لمعلا قاثبنا عم هتياهن تناح دقلو ءلدابتلاو ةضياقملل

 .هيهابتو يمرمعلا كالهتسالاب هرخفو «يمومعلا جاتنإلا» اضّوع

 عانصلا ديكأتلاب اونوكي مل «لدابتلا قوس يف نوقتلي اوناك نيذلا سانلا نإ

 ميقو تاورث يكلام مهرابتعاب لب ءاًصاخشأ مهرابتعاب اوقتلي ملو ؛مهسفنأ
 لدابت هيف حبصي عمتجم يفو .ةضافتساب كلذ سكرام زربأ امك «ةيلدابت

 يكلام» ب اوهبوج مهنألو «لاّمعلا ْنِإف يسيئرلا يمومعلا طاشنلا تاجوتنملا
 ةلحرملا هذه دنع هنإو ««مهلمع ةّروق يكلام» نيكلام نوحبصي ««ميقلا وأ لاملا

 رشبلا طاطحنا وه امب سكرام هنع ثّدحتي يذلا يتاذلا بارتغالا ٌرقتسي طقف

 مطعما 8. تانعذأ, (نطقتاعد 1. 7هللععي, 1طغ 38كدم هد اطغ ةعوعسطاتن انصع 1952 (م10) (1)

 [اهيلي امو 1 :4 ءروكذم ردصم] سيبابدلا عنص يف أدبملا اذهل ريهشلا ثيمس مدآ فصو نإ
 .هنم هأدبم ٌقتشاو لمعلا ميسقتب اًقوبسم ناك دق ةلآلا لمع ّنأ فيك حوضوب ني

 م
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 عمتجم يف لمعلا ةيعضو ةيصاخ وه طاطحنالا اذهو «عئاضب ىلإ مهلّوحتو

 ةيفيك بسحب نيجتنم مهرابتعاب لب اًصاخشأ مهرابتعاب ال ءرشبلا مكحي ةعانص

 بسحب رشبلا مكحي «كلذ نم سكعلا ىلع لمعلا عمتجم نإ .مهتاجوتنم
 ينيع يف لمعلا ةوق نأ نيح يف؛ «لمعلا راسم يف اهنوّدؤي يتلا فئاظولا

 اًئيش ءاوس :يأ «ةرورضلاب ىمسألا ةياغلا جاتنإ ةليسو يه ؛عناّصلا ناسنإلا

 ةميقلا سفن لمعلا ةّوقل وزعي لمعلا عمتجم نإف ؛لدابتلل اًئيش وأ لامعتسالل
 رثكأ سيل عمتجملا اذه نِإف ءىرخأ تارابع يفو .ةلآلل اهيطعي يتلا ايلعلا

 نمث نإف عمتجملا اذه [163] طورش تحت هنأ مغر ءاّيرهاظ الإ "ةيناسنإ»
 ةّدام لك نم نمئثأو رثكأ اًدومحم ودبي نأ نكمي هنأ ّدح ىلإ عفتري يرشبلا لمعلا

 «هاّنمث» رثكأ ءيش نع نالعإلا الإ لعفي ال هنإف عقاولا يفو ؛ةاطعم تاّدعم وأ
 طحلا لبق ءيش لك ةسناجمب اهتعانص ةوق أدبت يتلا ةلآلل ّماتلا لاغتشالا :يأ
 .كالهتسا تاورث ءايشألا لك لعجت نأب كلذو ءءيش لك ةميق نم

 لازت ام تناك امنيح ىلوألا اهلحارم يف ةيلامسأرلا وأ يراجتلا عمتجملا نإ

 «عناّصلا ناسنإلا ريياعم اهمكحت لازت ام ءعشجلاو سفانتلل ةيشحو حور اهكلتمت

 ءاّرجاتو اًعئاب هرابتعاب رهظي هنإف «هدارفنا نم عناّصلا ناسنإلا جرخي امنيحو

 ةقبط قاثبنا لبق قوسلا اذه دجوي نأ بجيو .ةردقلا هذه قفو لدابتلا قوس يسريو

 ءايشأ ال لدابت ءايشأ جتنت :يأ .قوسلل اًيرصح جتنت يتلا نييعناصلا ةقبط نم

 ّنإف «لدابتلا قوس لجأ نم ةدرفنملا ةفرحلا نم راسملا اذه يفو «ءلامعتسا
 يتلا ةمادتسالا ْنِإ .هعومجم يف سيل نكلؤ هتيفيك رّيغي هجاتنإ ّمت يذلا جوتنملا
 امب ملاعلا يف موديو اًئيش هرابتعاب دجوي نأ ام ءيشل نكمأ ام اذإ اهدرفمب دّدحت

 لجأ نم اًئيش عنصت دعت مل اهنأ مغر .ىمسألا سايقملا ىقبت «ةزّيمتم ةيهام وه
 ."”يلبقتسم لدابت لجأ نم نيزختلل ةعاضب عنصت ىرحألاب لب «لامعتسالا

 لامعتسالا ةميق نيب يراجلا زييمتلا هسكعي يذلا ةيفيكلا رييغت وه اذهو

 ىلإ ةبسنلاب رجاتلاو عئابلا نوكي امك ىلوألا ىلإ ةبسنلاب هذهو «لدابتلا ةميقو
 اهجتني ال هنإف ءلامعتسالل ءايشأ عناّصلا ناسنإلا عنصي ام ردقبو .عناصلاو يفرحلا

 11, 241. ءروكذم ردصم «ثيمس مدآ (1)

7 



 185 رثألا

 جرخت يذلا لامعتسالل صاخلا قاطنلا يف كلذك جتني لب ءدرفنم ٌصاخ قاطن يف

 ظحول دقل .لدابتلا قوس يف عفانم حيصت امدنع يمومعلا لاجملا يف رهظتو هنم

 را ولا نأ كلذك تاّرملا ديدع ءّظحلا ءوسل «يسُن دقلو تاّرملا ديدع
 اًمئاد ينعت» ,''”«ناسنإلا رّوصت يف رخآ ءيش كالتماو ءام ءيش 6 ب

 لباقم ام ءيش لدابتُي نأ نكمي ثيح ءطقف لدابتلا قوس يف هنأل :0«لدابت ةميق

 رثأ وأ [164] لمع تاجوتنم تناك ءاوس «اًميق» ءايشألا عيمج حبصت ءرخآ ءيش

 وأ شيعلا ةيهافرل وأ دسجلا ةايحل ةيرورضو «لامعتسا ءايشأ وأ كالهتسا تاورثو
 رهظت ثيح يمومعلا لاجملا ريدقت يف طقف لّثمتت ةميقلا هذه ْنِإ .ركفلا ةايحل

 الو حبّرلا الو لاملا سأر الو ءرثألا الو ءلمعلا سيلو «عفانم يه امب ءايشألا

 يمرمعلا لاجملا اًيرصحو طقف لب ءام ءيشل هذهك ةميق وزعت اهّلك يهو ةّداملا

 ءيشل نكمي أل يتلا ةيفيكلا يه ةميقلا نإ .لمهي وأ بلطُيو رّدقُي يكل رهظي ثيح
 لاجملا يف رهظت امدنع اّيلآ اهبستكي لب .ءصوصخم قاطن يف اهكلتمي نأ ام
 ةميقلا» ب اهل ةقالع ال ءحوضو لكب كول زربأ امك ةيراجتلا ةميقلا هذهو .يمومعلا

 ةدارإ جراخ» ءهسفن ءيشلل ةيعوضوم ةيفيك ؛«يهو كل ءيشل ةيلخادلا ةيعيبطلا

 مل مأ كلذ اندرأ ءاوس دوجومو هسفن عوضوملاب طبترم ءيش يه عئابلا وأ يرتشملا

 ربع الإ ام ءىشل ةيلخادلا ةميقلا رّيغن نأ نكمي الو .©*”«هب فرتعت نأ انيلعو درن

 ىلع اًدامتعا هدروأ يننإ .ينايلاغ بالا يلاطيإلا داصتقالا لجر فيرعتلا اذه عضو (1)

 [ادمصقط 8. دعسدلا, 1[ طغ اطععمرإل هأ لدااتع, ةعذلا طعاممع ةىلحسص كصتاط (1910).

 [«ظسطا1 عه ممك هأآ طع مسدعتعمم 8عمضمرتاع ُةقووعا ول مد», 30, 5عع. الوأ 11, 223, مه2].

 مالعل 81ةدطقملا, طءلصعتماعع هأغ 1[عموممستععي آ1,8ق, 1920. (2)

 ©ه1160160 18/هءاعقر 111, 21,1801. «لاملا ةميق عافثراو ةعفنملا ضافخنا لوح تارابتعا» (3)

 رظنلا ةهجو نيب يساسألا فالتخالا» ْنأ (140ص ءروكذم عجرم) 77.1. ةةطا#إ) ظحالي (4)

 درف لك لبقي ام اهنإ ءاّمامت اًيتاذ اًئيش ةميقلا نوكت ائيدل هنأ وه ةثيدحلا رظنلا ةهجوو ةطيسولا
 طقف ٍحيحص اذهو :«اًيعوضوم اًئيش ينيوكألا ساموط ىدل تناكو ءاه ءيش هلباقم يطعي نأ

 دّدحت ال ةميقلا نأ وه نويطيسولا نوملعملا هيلع دكأ يذلا لوألا ءيشلا» نأل ءءزج يف

 ةّرذ نم ةميق رثكأ نوكتس ةبابذ َنِإف كلذك رمألا ناك اذإ هنأل .هتاذ ءيشلل يلخادلا زيمتلاب

 .«اًيلخاد اًريمت رثكأ اهرابتعاب
 [تءمعوع هأ ظعلعمت 3م ظوودإب هم !/[هللعتدأل طعمسمسمتع 1[عمعطتسع», 1920, م109].

 710 ىلوألا يمسي ثيحب ««ةميقلا#و «لباقملا» نيب كول زييمت ءرملا دمتعا اذإ ةبوعصلا لحتو

 لك يف .«لاحلا ةعيبطب «زييمتلا اذه دجويو .كلذك 7210:و :ءءاند ةيناثلاو 15
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 نم اهنامرحب ام ةلواط ةميق نم ّظحي ءرملا ّنإف اذكهو  طقف هسفن ءيشلا رييغت

 هذه نيب ةقالعلا داسفإب» كلذو ام ةعاضبل ةيراجتلا ةميقلا دسفن امنيب  ةمئاق

 اح ءيشو ةعاضبلا

 ةّنبلا تسيل ءراكفألاو لاعفألا وأ ءايشألل اًقالخ ءميقلا َنإف ءىرخأ ةرابعبو

 هذه لخدت امدنع دوجولا ىلإ رهظت اهنإ لب صوصخم يرشب طاشن تاجوتنم
 الو [165] .عمتجملا دارفأ نيب «تالدابملل ةرقتسملاريغ ةيبسنلا يف تاجوتنملا

 ناك دقلو :««ةلزع يف وهو اًميق جتني» ّقح ىلع وهو سكرام دّكأ املثم ءدحأ

 لثملاو راكفألاو ءايشألا ْنِإ ؛اهب ثرتكي دحأ ال ةلزعلا يف هنأ فيضي نأ هناكمإب

 .2!«ةيعامتجالا اهتاقالع يف طقف اًميق حبصت» ايلعلا

 نع جتانلا اًضيأ ءوسألا طلخلاو .”7”يكيسالكلا داصتقالا يف طلخلا نإ
 ةملكلا ضيوعت نع لصألا ىف اجتن دق اناك «ةفسلفلا ىف «ةميق» ةملك لامعتسا

 : يأ ةيملع رثكأ ودبي يذلا ظفللاب «كول١ ىدل اهدجن لازتام يتلا «نمث» مدقألا

 نم هروفن عم اًقباطتو حلطصملا اذه ءكلذك سكرام لبق دقل .«لامعتسالا ةميق"

 ىلإ لامعتسالا ةميق نم رييغتلا يف ةيقطنم ّدج ةقيرطب ىأر دق ؛يمومعلا لاجملا
 عمتجملل اياطخلا هذه ّدض نكلو .ةيلامسأرلل ىلوألا ةئيطخلا «لدابتلا ةميق

 رثكألا يمومعلا ناكملا وه لدابتلا قوس لعفلاب قوسلا نوكي ثيح ءيراجتلا

 مل سكرام .ةعاضب : يأ «لدابتلل ةلباق ةميق ءيش لك يلاتلاب حبصي ثيحو ةيمهأ

 كلذ نع اًضوع عضو دقل .هتاذ يف ءيشلل «ةيلخادلا» ةيعوضوملا ةميقلا عدتسي

 فرعي ال يذلا رشبلل يكالهتسالا يويحلا راسملا يف ءايشألا اهكلمت يتلا ةفيظولا

 «ىلوألا ةميقلا يفتخت «ثيدحلا رصعلا يف نكلو «ةيئادب رثكألا تاعمتجملا ادع تاعمتجملا

 51262, «[ةلانعأ8 : «طيسولا بهذملا ىلإ ةبسنلاب كلذك :رظناو] .ةيناثلا ةدئافل رثكأف رثكأ

 طعما معز ةطل طومان عدل 8عممممتإل», آكل 8ءععاعو 2ث 1عد1 8 عممل 5عماعسطععي 1901

 .22 560 :«يندملا مكحلا يف ةيناثلا ةلاقملا» ءكول (1)

 آدد5 آ[قفمتاقل, 111, 689, ةلدن»ع - ظمععأاو (©ءووص ا عمادكعقطعر 11, ضلوع, 1933. (2)

 ةميق يف سئابلا هداقتعا ةصاخو ةميقلا يف ودراكير ةيرظن وه روكذملا طلخلل لثم حضوأ نإ (3)

 (0نصمعع 51ز: لهل, '1طع طولنانعول 11عمتعهغ ذه (طع ىف ةزاتمم تالي دوأت دج وت)ةقلطم

 0عمءاممدسعمغ هأ ظعمدمستع 1طعم»و 1953, مم66 [: 11 ا1ءاوواعممأ, طع و:ءطمامه» 01

 سعمسمسمتعع [1955, طن 3]
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 يواستملا عيزوتلا يفو .اًيعامتجا ةدّدحمو ةيتاذ ةميق الو اًيلخادو اًيعوضوم اًنمث ال

 ةطيسب ةفيظو يف بوذي سوملم ءيش لك ْنِإف ءنولمعي نم لك ىلع تاورثلا لكل
 .لمعلا ةّوقو ةايحلا ثاعبنا راسم يف

 ثّبشت ببس ْنِإ .ةصقلا نم اًءزج الإ لوقي ال يوغللا طلخلا اذه ْنأ ديب
 ىلإ ةبسنلاب رمألا وه املثم اًمامت ,.«لامعتسالا ةميق» ظفلب هظافتحاو هيأرب سكرام
 وأ «ضرألا وأ لمعلا لثم  يعوضوم ردصم داجيإل ةددعتملا ةرباعلا تالواحملا

 ةلّثمتملا ةطيسبلا ةلأسملا لوبق اًلهس.دجو دحأ ال نأ ناك دق ميقلا ديلوتل - حبرلا
 ْنأو «ميقلل ةصاخلا ةرئادلا وهو لدابتلا قوس يف «ةقلطم ةمنيق» دجوت ال هنأ يف

 هيلع فوسأملا «ريقحتلا نإ .ةرئادلا عيبرت ةلواحم لداعي ةميقلا هذه يف ثحبلا

 «عئاضب وأ ميق ىلإ اهليوحتب أدبي «يلخاد نمث لك نادقف :يأ ؛ءيش ّلكل ءاّدج
 ىرخألا ءايشألا ضعب عم ةقالع يف طقف دجوت «ةظحللا هذه نم اًقالطنا ءهنأل
 طقف دجوي ام اًئيش نأ «ةينوكلا ةيبسنلا اهنإ .اهناكم اهبستكن نأ [166] نكمي ىتلا

 ةميق كلمي ٌءيش دعي مل ثيحب «ةيلخادلا ةميقلا نادقفو .ىرخأ ءايشأ ىلإ ةبسنلاب
 ةثياحم ىه .بلطلاو ضرعلل اًمئاد ةرّيغتملا تاريدقتلا نع ةلقتسم «ةيعوضوم»

 وذي للا ةيوطتلا اذه ديسأ هلك نم يذلا هيسلا نإ "ويشن ةيبنلا مورست
 ملعل يسيئرلا لكشملا نّوكو «قلقلل اًقيمع اًردصم «يراجت عمتجم يف اًيرورض
 نأ ىرحألاب ناك لب .«كلذك يه امب ةيبسنلا ىتح نكي مل .ديدجلا داصتقالا

 تاسايقو تايثادحإل تباثلا لامعتسالاب هلمكأب هطاشن دّدحتي يذلا عناّصلا ناسنإلا

 نورقلا نوك ىلإ دنتست «(188ص (2) شماهلا) اًقباس اهانركذ ىتلا يالشأ ةظحالم ةقيقح نإ (1)

 ةميق تناك «ىطسُولا نورقلا يمّلعم ىلإ ةبسنلاف «ٌّقحب تالدابملا قوس فرعت نكت مل ىطسولا
 ليبس ىلع رمألا وه امك ءرشبلل ةيعوضوملا تاجاحلاب وأ يلخادلا اهنمشب دّدحُت امإ ءام ءيش
 كلذكو «772101 :ءرانا3 865111231115 56ءان110ن3 طاتصصة صقطت 1ه018ءماتوسم# : ناديروب دنع لاثملا

 هنأ ادع اميف «همرحصم» ءةانص231108 كرتشملا ريدقتلل ةيعيبطلا ةجيتنلا تناك دقو (طع «زان6[5 مملوع»

 طيسولا طبضي نأ اًمئالم حبصأ دق هنأ «ةدسافلاو 72864 ةددعتملا ناسنإلا تابغر ببسب»

 «نيربوأ هركذ) 062505 26 همهاعةءانطانق, 1, 9, . ؟ءامكحلا لاجرلا ضعب مكح بسحب 0

 ةميق نأ رّوصت نكمملا نم نكي مل «تالدابم قوس بايغ يفو .(اهيلي امو 104 ص ءروكذم عجرم
 ةميقلا تناك اذإ ام يف «نذإ «ةلأسملا لثمتت الو .رخآ ءيشب اهتطبارب طقف قلعتت نأ يغبني ام ءيش

 ريشت تناك ام اذإ وأ ةقلطم نوكت نأ اهنكمي ناك اذإ ام يف ةلأسملا لثمتت لب «ةيتاذ وأ ةيعوضوم

 .طقف ءايشألا نيب ةقالعلا ىلإ
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 نأل .ةقلطم تايئادحإ وأ ريياعم نادقف لّمحتي نأ هناكمإب نكي مل ريياعمو دعاوقو

 نكمي يتلا ةعّونتملا ءايشألل كرتشملا مساقلا هرابتعاب ءاّيهيدب «ءحلصي يذلا لاملا

 ءيعوضوملاو لقتسملا دوجولا ةّنبلا كلمت ال ,ءىرخألا لباقم اهادحإ لدابتت نأ

 يأ وأ ةيئادحإ هكلمت يذلا مكحتلا مغر ىقبيو تالامعتسالا لك ىلع ىلاعتي يذلا

 .اهنولمعتسي نيذلا رشبلاو اهسيقت نأ بجي يتلا ءايشألا هاجت رخآ سايق

 نأ ناسنإلل ةتبلا نكمي ال هنود نم يذلا «ةينوكلا دعاوقلاو ريياعملا عايض هن

 عناص «ناسنإلا داجيإل ساروغاتورب حارتقا يف نوطالفأ هكردأ يذلا «ملاعلا دّيشي

 ةيبسن نأ مك نّيبي اذهو ..ىلعألا اهسايق هرابتعاب هب موقي يذلا لامعتسالاو ؛ءايشألا

 .ةعانصلا ةبرجتو ةفرحلا ملاع نم ةقثبنملا ةيتادألاب يميمح لكشب ةطبترم لدابتلا قوس

 ْنأ ديب .ةيناثلا نم رثكأ لصاوتم لكشبو عظقت نود رّوطتت ىلوألا ْنِإف .عقاولا يفو
 نوككي نل[167]- «ءايشألا لك سايقم ٌبرلا# هنإ ءناسنإلا سيل  نوطالفأ ةباجإ

 ةيتادألا نأ ؛ثيدحلا رصعلا ربتعا امك ءاححيحص ناك اذإ .فوجأ يقالخأ ريبعت ىوس

 يذلا طاشنلا مكحي ام ردقب ءاّيرصح ءزجانلا ملاعلا لاجم مكحت عفانلا عانق تحت

 .دوجولا ىلإ اهيوتحي يتلا ءايشألا لكو ملاعلا يتأي هلالخ نم

23 

 ينفلا رثألاو ملاعلا ماود

 نل هنود نم يذلا رارقتسالا ةيرشبلا ةعانصلل يطعت يتلا ءايشألا نيب نم

 «يتلاو «عفن يأ نود نم طبضلاب نوكي اهنم اًددع دجن رشبلل نطوم كانه نوكي

 ةاواسملا ىّدحتت يلاتلاب يهو لدابتلل ةلباق تسيل «ةديرف اهنألو «كلذ ىلإ ةفاضإ
 عيطتسن نل اننإف لدابتلا قوسب اهانضرع ام اذإو ءلاملا لثم كرتشم مساق ربع

 رثألا عم ةبئاصلا تاقالعلا َنِإف ءكلذ نم رثكأ لب .اًيطابتعا الإ اهل رعس ديدحت

 ينفلا رثألا دعبُي نأ بجي هنإف ءسكعلا ىلعو ؛«ةيلامعتسا» ديكأتلاب تسيل ينفلا
 دعبُي نأ بجيو .ملاعلا يف ةقئاللا هتناكم غلبيل هلك لامعتسالا ءايشأ راطإ يف ةقدب

 ّيأ نم ةلص ّلقأ اهعم هل نوكت يتلا ةيمويلا ةايحلا تاجاحو تابّلطتم نع كلذك
 اًحلاص اًميدق ناك دق هنأ وأ ءاّمئاد عفان ريغ ينفلا رثألا نوكي نأو .رخآ ءيش

 تاجاحلل ةيداعلا لامعتسالا ءايشأ حلصت املثم ةموعزملا ةينيدلا تاجاحلل

 يخيراتلا لصألا ناك اذإ ىتحو .انه انمامتها قاطن جراخ ةلأسم هذهف «ةيداعلا
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 دمص دق ْنفلا نأ وه عقاولا نإَف ءايرصح يروطسأ وأ ينيد عباط اذ ناك دق نفلل

 .ةروطسألاو رحسلاو نيدلا نع هلاصفنا مامأ دجم لكب

 ةّوقب ملاعلا ىلإ ءامتنا رثكألا يه ةيئفلا راثآلا َنإف ميظعلا اهماود ببسبو

 راثآلل اًبيرقت ءافص رثكألا يه اهتمادتساف ؛ةسوململا ءايشألا لك نيب نم كلذو

 «ةيحلا تاقرلخملا لامعتسال ةعضاخ تسيل اهنأ امي ةيعيبطلا تاراسملل ةدسفملا

 قّبطت املثم  «ةيلصألا ةصاخلا اهتيئاغ قيبطت نع اًدج ديعب لعفلاب وه اًلامعتسا

 اهتموميد َنإف اذكهو .اهمّظحي نأ طقف هنكمي هيلع سلجن امنيح يسرك ةيئاغ
 نأ اهناكمإب هنإ ؛دجوت يكل ءايشألا عيمج هجاتحت يذلا نم عفرأ ماظن ىلإ يمتنت

 يهو ةيرشبلا ةعانصلا رارقتسا نِإف ماودلا اذه يفو .روصعلا ربع ماودلا غلبت

 قّقحت ةقلطم نوكت نأ اًدبأ اهنكمي ال [1681:نينافلا رشبلا نم ةلمعتسمو ةنوكسم

 ءافصلا سفنب رخآ ناكم يأ يف ءايشألا ملاع ةمادتسا رهظت الو .اهب اًصاخ اّلّثمت
 يف شهدم لكشب هسفن وه رهظي ملاعلا نم ءيشلا اذه َنإف يلاتلابو ؛حوضولاو
 ول امك ءيش لك لصحيو .ةيناف تانئاكل ينافلا ريغ نطولا هرابتعاب رخآ ناكم يأ

 ال .دولخلا عقوت نإ ثيحب ءّنفلا ماود يف اًفاَفش حبصأ دق ملاعلا رارقتسا نأ

 اًعقاو حبصأ دق «ةيناف يديأ هتققح دق دلاخ ءيشب لب ةايحلاب وأ حورلاب قلعتملا

 .أرقيلو ملكتيلو عمسيلو ينغيلو ىريلو ٌمشيل اًرضاحو اًسوملم

 نأ املثم ريكفتلا ىلع ةيرشبلا ةردقلا وه ىنفلا رثألل رشابملا ردصملا نإ
 هردعلا نأ انلقنو ءايشألا داع يدعم وع ةةيياقملاو لفاسلا ىلإ ةاسنإلا ليش
 دّرجم ال ناسنإلا ةردق يه هذه .لامعتسالا ءايشأ ردصم يه لامعتسالا ىلع

 اهب طبترت يتلا .تاجاحلاو تايغرلاو ءرعاشملا لثم يرشبلا ناويحلل تافص

 نع ةبيرغ دج يه ةيرشبلا صئاصخلا هذه لثمو .اهنومضم ءاّبلاغ «نّوكت يتلاو
 صئاصخلا لثم ضرألا ىلع اًنطوم هسفنل ينبيل ناسنإلا هقلخي يذلا ملاعلا

 دي هتعنص اطيحم نّوكت نأ بجي ناك اذإو «ءىرخألا ةيناويحلا عاونألل ةقباطملا

 جتنم الو «قاثبنا نم جتنم ملاع ال نوكيس كلذ ْنِإف يرشبلا ناويحلل ناسنإلا
 عشجلا لدابتلا لّوحي املثم «ءتماصلا هسأي لّوحيو روعشلاب طبتري ركفلا َنِإ .قلخ

 ةريدج اًعيمج حبصت اهنأ ٌّدح ىلإ - تاجاحلل يتلا ةملؤملا ةوهشلا لامعتسالاو

 «ةلاح لك يفو .ةئّيشم حبصت نأ :يأ ءايشأ ىلإ لّوحت نأو ملاعلا ىلإ لوخدلاب

 م
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 ةلعفنم ةوق ررحتو ىلاعتت ةيغيلبتو ملاعلا ىلع ةحتفنم اهتعيبطب يه ةيرشب ةردقلا نإ
 .سفنلا تاذ يف اهسبح نم اهررحت «ملاعلل اهيطعت

 «لماك ريوحت هنإ لّوحت دّرجم نم رثكأ ؤيشتلا ْنِإف ؛ةينفلا راثآلا ةلاح يفو

 دامر ىلإ لعتشي ام لك لّوحي نأ ديري يذلا ةعيبطلا راسم هيف نوكي يقيقح لوحت

 [169] راثآلا ّنِإ .”بهّللا ةنسلأ ثعبنت نأ نكمي رابغ ةرذ نمو 0 بلقني
 هسفن ركفلا راسم ْنِإ .ءايشأ نوكت نأ نم اهعنمي ال كلذ نكلو نكفاا ؛ةينفلا

 ؛تاحوللاو بتكلا لثم ةسوملم ءايشأ كلذ نم رثكأ عنصي الو جتنب ال

 نإ .اًناثأ وأ لزانم عنصي الو ؛لامعتسالا جتني ال املثم 305 تاتوحنملاو

 ام هجو تحن يف وأ ام ةروص مسر يف وأ ام ءيش ةباتك يف لصحي يذلا ؤيشتلا

 اًعقاو ركفلا لعجي ام نكلو «هقبسي يذلا ركفلاب ”طبتري ءام يقيسوم نيحلت يف وأ
 ىرخألا ءايشألا ينبي يذلا جوتنملا سفن وه ءراكفألا نم ءايشأ عتصيو ٌقحب

 .ةيناسنإلا يدايألل ةيلوألا ةليسولا لضفب كلذو «ةيرشبلا ةعانصلل ةمئادلا

 نم ركفلا حبصي نأ نكمي ال يذلا ديسجتلاو ؤيشتلا اذه َنأ اًقباس انركذ دقل

 اًمئاد هفإ ءاهسفن ةايحلا وه نمثلا ْنأو ءهنمث عفدي نأ بجي ءاّسوملم اًئيش هنود

 نأ نكمي ال توم ىف «تئحلا ركفلا» اهيف شيعي نأ بجي ىتلا «ةتّيملا ةلاسّرلا»

 ثعبلا اذه ّنأ مغر اهثعب ديرت ةايح عم لاصتا يف ةلاسرلا تلد اذإ هلإ هم مذقتل
 نأ ريغ .ديدج نم توميس كلذك وه هنأ ءةيحلا ءايشألا لك عم مساقتي تاومألل

 يلصألا نطوملا نيب ةفاسملا ىلإ ريشي وهو َنفلا يف اًمئاد رضاحلا توملا اذه
 فلتخي توملا اذه «ملاعلا يف نكمملا هردقو ءهغامد وأ ناسنإلا بلق يف ركفلل

 ْنأل «ةيدام» ّلقألا ناّنفلا امهو رعشلاو ىقيسوملا يفف .ةفلتخملا نونفلا يف

 لزتخي هبلطتي يذلا لمعلاو ؤّيشتلا ّنإف .ءتاملكلاو تاوصألا نم نّوكتت «امهتّدام»

 فصي ءءارحاس» «842ع00» ناونعب يهو ءّنفلا لوح 8نااع كليارل ةديصق ىلع ليحي صنلا نإ (1)
 يلي ام اًلئاق ؛لوحتلا كلذ
 «شفحنك نمطعوعطععز طلتعطعع» ؟/ءوهدماهصسص عم وهاعطع (تءاطالالعط- طالطلا بمال عامسط!ا/ انزع

 اكلعمك هزات دي قموعطع ىلعم طاقسصسعمر/ لمعطر, 1ص لعع اتصقأت جانع طاقسصع اث20 لع

 دامت ط/]11مع زذأ 8[دعنع. 1ص لمع 8عععلعط لعك 2هدنطعمد ممععلما 025 ععصعتمم 10م

 طتصقتنا ععدننلا.../ نمل ذأ لمعاط هتماعلاعط تع 101 لعد 1! دسدطعمو,/ لعع مهعط لع نصكتعط (طقععم

 "11د نطع حدوأ» [آد» مرتك 1 2وعط عم-8ةنءطعم 1/4عما- 81د( عنص 1950].
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 امهنكمي ةداعلل قراخلا باشلا يقيسوملاو باشلا رعاشلا ْنِإ .ىندألا ّدحلا ىلإ

 اهدجن نأ نكمي ال ةرهاظ يهو  ةبرجتلاو نّرمتلا نم ريثكلا نود لامكلا غولب

 .ةيرامعملا ةسدنهلا يف وأ تحنلا يف وأ مسرلا يف ةتبلا

 لقألاو ةيناسنإ رثكألا ّنفلا ءامبر وه ءةغللا هتدام نوكت يذلا رعشلا نإ

 ركفلا نم برقألا يئاهنلا جوتنملا هيف ىقبي يذلا ّنفلا وهو ؛ملاعلا ىلإ ءامتنا
 ةغللا نأ ول امك هنإ ثيحب فيثكتلا ةطساوب جتنت ام ةديصق ةمادتسا ّنِإ .همهلأ يذلا
 .اهتاذ يف ةيرعش تناك .ىصقألا ّدحلا ىلإ ةزّكرملاو ربكألا اهتفاثك يف ةلوادتملا
 «ىركذ ىلإ ةرشابم لّوحتت نونئفلا لك ناطيش 56 ةركاذلا َنِإَف ءانهو

 2 ةديصقلا زكترت هتطساوب يذلا .عاقيإلا يه لوحتلا قيقحتل رعاشلا ةليسوو

 نم رعاشلا نككمي يذلا وه ةيحلا ىركذلا نم برقلا اذه ْنِإ .اًبيرقت اهسفنب ىركذلا

 5 مغرو «ةبوتكملا وأ ةعوبطملا ةحفصلا جراخ هتموميد ىلع ظافحلا نمو ءاقبلا

 َنِإف «ريياعملا نم [1]170ريبك عّونتل ةعضاخ نوكت نأ نكمي ام ةديصق «ةيفيك»
 اًمئاد نوكت نأ يف اهتصرف :يأ ءاهتمادتسا ةرورضلاب دّدحتس «راكذتسالا ةيلباق»

 برقألا وه رعشلا ْنإف ءركفلا ءايشأ لك نيب نمو .ةيرشبلا ىركذ يف ةزكترم
 ةديصقلا ْنِإف «كلذ عمو ةرخأ يقول يأ نم ءيش ٌّلقأ يه ديصقلاو ءركفلل

 .هروهمجو رعشلا ىركذ يف ايح اًمالك اهرابتعاب اهدوجو نمز لاط امهم ءاهسفن

 نيب نم سوملم ءيش ىلإ 0007 اًبوتكم :يأ «اًعقاو» نكمملا نم نوكيس
 دولخلا يف ةبغرلا اهنع دلوتت يتلا ىركذلا ةبهو يتلا ةركاذلا ْنأل ءءايشألا

 .©0ييلح التفاحسو اهب اركذتل ةضوعلط ءانشأ ىلإ ةاجاتت

 .ه ةيسنرفلاب] «تايبأ ةعانص» ةرابع وأ [.ع .ه ةيزيلكنإلاب] «ةديصق عنصا» ةزيمملا ةرابعلا قلعتت (1)
 كزءطاع» ةيناملألا ةملكلا ىلع حمصي ءيشلا سفنو .وّيشتلا اذهب دعب طبترملا رعاشلا طاشنب [.ع
 [:ميرغ مجعم رظنا] ؛856[010 ةينيتاللا ةملكلا نم اهلصأ نوكي نأ لمتحملا نم يتلا

 (025 21053508 معمع ععاقأتلو (تءوءطقلعمع ا هعلعر حبست 16[1لعع ةعطوءاطعم

 70153 ععم» ((مماسمست5 ١8 هماععطسعطل .

 189 ممهاهونوءطعو نآلا هب ىحري دق املثم ءةملكلا تناك ام اذإ ٌحصي دق ءيشلا سفنو
 ينعت ةميدق ةملك يهو 6ءادعم نم ةقتشم ءلكلانوء/0016026 زتوغو هغولكل ؟/هءاعيطسعط (1951)

 طاشنلا ْنِإف «ةلاحلا هذه يفو 888656. ةيئيتاللا ةملكلاب ةطبترم تناك امبرو .. 6
 نِإَف ءاذكهو .«اًمعنُص» هرابتعاب كلذك مهفُي دق بتكي نأ لبق ةديصقلا جتني يذلا يرعشلا

 فانصأ لك نم اًنوك ىنب يذلا» ةيهلإلا سوريموه ةيرقبع لضفي فرتعي ناك سطيرقيد

 8عمعمس اطموصمسو ءاعاكاغ22غ0  «تاملكلا
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 رهظي «ةينفلا راثآلا ردصم وهو ءركفلاف .ءيشلا سفن ةفرعملاو ريكفتلا سيل

 تاراسملل يسيئرلا روهظلا نوكي امنيب «ةميظع ةفسلف لك يف ريوحت وأ ليوحت نود
 اًمئاد عبّتت ةفرعملا َّنِإ .ملعلا يهو فراعملا ةطساوب ظفحُتو بستكُت يتلا «ةيفرعملا

 هطبضي نأ نكمي ام ردقب ةيلمع تارابتعا هطبضت نأ نكمي وهو ءاّدّدحم اًقده

 امأ .هادم غلبي يفرعملا راسملا َنِإف .ءفدهلا اذه غلبُي املاح نكلو ؛«لوضف»

 ىتح جتني الو «هتاذ جراخ اًمده الو ةياغ كلمي ال ءسكعلا ىلع «هنإف ءركفلا

 ركفلا نأ مك نييبت نع اهدحو ةيناعفنلا عناّصلا ناسنإلا ةفسلف كفنت الو ؛جئاتن

 كلذك لب ءاهمهلي يتلا ةينفلا راثآلا هيلع نوكت ام ردقب دجم ريغ  «دجم ريغ»
 عيطتسي ال «ةيدجملا ريغ تاجوتنملا هذهو .مولعلا يف جئاتنلا يجتنمو لعفلا لاجر

 ربتعت نأ اهتعاطتساب اهنإف ىربكلا ةيفسلفلا قاسنألا لثم هنأل اهب بلاطي نأ ركفلا

 يذلا ركفلا راسم قيقدتلاب وه اذهو ءوه امب «طبضلاب ,ءصلاخلا ريكفتلا جئاتن

 يديسجت ؤّيشت ىلإ هالّوحي نأو هاعطقي نأ بتاكلاو فوسليفلا وأ نانفلا ىلع بجي
 ءاهسفن ةايحلا لثم اًمامت رّركتيو ءاّمامت يهتني ال ريكفتلا طاشن نإ .امهراثآل7]

 ريغ نم ىقبي يذلا زغللا ىلإ يضفُي ىنعم كلمي ركفلا ناك اذإ ام لوح لاؤَسلاو
 يرشبلا دوجولا لماك بوشت ريكفتلا طاشن تاراسم ْنِإ ؛ةايحلا ىنعم لوح باوج

 ةيناسنإلا ةايحلا ةياهنو ةيادب عم ناقفاوتت هتياهنو هتيادب نأ ّدح ىلإ قيصل وحن ىلع

 ملاعلل عناّصلا ناسنإلا ءامتنا ةيجاتنإ ىقرأ مهلي هنأ مغرو ءركفلا َنإف اذكهو .اهسفن

 طقف هماهلإ ردصم هرابتعاب هتاذ تابثإ يف أدبي هنإ ؛اًقالطإ هتايحالص نم سيل وهف

 وأ ةيداملا هتابغرب ةطبترم ءايشأ «ةيدجم ريغ ءايشأ جاتنإ أدبيو «هتاذ زواجتي امدنع

 لّقعتلا ْنِإف ,ىرخأ ةهج نمو .ةفرعملل هشظعتبو ةيئايزيفلا ناسنإلا تاجاحبو ةينهذلا
 لثمو ؛يتف وأ ينهذ وه ام ىلإ طقف يمتني الو رثألا تاراسم لك ىلإ يمتني

 جتني مل اذإ وهو ءهعفن بيرجت نكميو «ةياهنو ةيادب هل راسم اهنإف «اهتاذ ةعانصلا
 يفرعملا راسملا ْنِإ .نيتمئاقب ةلواط عنص ام اذإ راجن لشفي املثم لشف دق جئاتن ّيأ

 ةيملعلا جئاتنلا ْنِإ ؛ةعانصلا يف لّفعتلا ةفيظو نع فلتخم ريغ اًساسأ وه مولعلل

 .ىرخألا ءايشألا ّلك لثم ةيرشبلا ةعانصلا ىلإ فاضُت لّقعتلا ةطساوب ةجتنملا

 يف رضحي ءارعشلل ةيديلقتلا ةيفرحلا ىلع ديكأتلا سفنو :821 [ةرذش روكذم عجرم ءزليد]

 . (ءاعمهعو طزتصصمت : هنأب رعشلا نفل زيمملا ينانويلا لوقلا

 رص 1م
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 يقطنملا ريكفتلا ةوق نع لّقعتلاو ركفلا نم اّلك زيبمت بجي هنإف كلذ ىلإ ةفاضإو
 جاردنا نم ؛ ةيهيدب وأ «ةيمويسكأ» اياضق نم تاجاتنتسا نم تايلمع يف رهظي يذلا

 يفو .اهفينصتو ةيقطنم :م جئاتن تالسلس فيرصت وأ «ةماع دعاوق تحت ةصاخ تاللاح

 ؛هبشت يتلا نهذلا ةوق نم اًعون هجاون .عقاولا يف ءاننإف ةيرشبلا تاكلملا هذه

 عم هضيأ يف يرشبلا ناويحلا اهرّوطي علا لثعلا ةوق ةيصاخ «ةّدع تارابتعال

 اذهو ءءاكذلا ةداع هيمسن ام يه نهذلا ةوق اهيذغت يتلا ةينهذلا تاراسملاو .ةعيبطلا

 نأ نكميو .ةيدسجلا ةوقلا ساقُت املثم ءاكذ تارابتخاب ساقُي نأ لعفلاب نكمي ءاكذلا
 غامدلا ةينب يف اًروذج كلمت اهنأل ىرخألا ةعيبطلا نيناوق لثم قطنملا نيناوق فشتكن

 لثم ةحماج ةبغر ةوق «ةيوس ةحصب عّتمتي يذلا درفلا ىلإ ةبسنلاب .كلمتو يرشبلا
 فارتعا «يرشبلا غامدلا ةينب يفف .ىرخألا انداسجأ فئاظو مكحت يتلا ةرورضلا

 ناويح ناسنإلا نأ اًحيحص ناك اذإو «ةعبرأ يواسي نينثا عم نينثا ّنأ لوبق مازلإب
 يناويح عون : : يأ .ةرابعلا هذه ثيدحلا رصعلا هب مهفي يذلا ىنعملا يف [1721لقاع

 تاللآلا ّنإف «نذإ «عفرأ غامد ةوقب عتمتي ةثوك يف .ىرخألا تاناريحلا نع افلتخي

 كابترا مامأ اًنايحأو ءاهيعرتخم اًنايحأ عزفت يتلا ءاًئيدح ةعرتخملا ةينورتكلإلا
 لعفلاب يهو «ةيرشبلا تانئاكلا نم «ءاكذ» رثكأ .شهدم لكشبو ؛يه ءاهيعرتخم

 لمعلا ةّوقل تانيسحت دّرجم «تالآلا لك لثم اهنإف «عقاولا يفو .طموتانه هانا

 ىلإ ةيلمع لك لازتخا يف لثمتملا لمعلل ميسقت لكل ميدقلا ءارجإلا بسحب «ةيرشبلا
 َنِإ .برَضلاب رّركتملا عمجلا اًلثم ضّوعت نأب «ةطاسب رثكألا اهل ةنّوكملا اهتاكرح
 هذه لضفبو «يرشبلا غامدلا ةوق ةعرس قوفت يتلا اهتعرس يف رهاظ ةلآلا قّوفت'

 اًينقت ًءارجإ لّثمي يذلا برّضلا نم اهسفن يفعت نأ ةلآلا ناكمإب هنإف ةعفترملا ةعرسلا

 ةينورتكلإلا ةغمدألا هتبثت ام لكو .عمجلا تايلمع يف عارسإلل صّصخم ينورتكلإ لبق

 ىنعمب «ةينالقعلا نأ «زبوه» عم هداقتعا يف أطخأ دق ثيدحلا رصعلا نأ وه «ةقالمعلا

 ةفسالفف .ناسنإلا تاكلم نيب نم ةيناسنإ رثكألاو «عفرألا يه «جئاتنلا باسح»

 اذه يف اوري نأ يف ّقح ىلع اوناك «هشتين وأ نوسغرب وأ سكرام «ةايحلاو لمعلا

 ناك املثم وأ ,هسفن ةايحلا راسمل ةطيسب ةفيظو «لقعلا هنأ اونظ يذلا ءاكذلا نم عونلا

 ةيغامدلا ةوقلا هذه نأ ءيهيدبلا نمو .«تالاعفنالل دبع» دّرجم هربتعي مويه

 دج اهنأو «ملاعلا دييشت ىلع ةرداق ريغ اهجتنت يتلا ةيرابجإلا ةيقطنملا تاراسملاو

 .كالهتسالاو لمعلاو ءةايحلل ةيرابجإلا تاراسملا يه املثم ملاعلا نع ةبيرغ
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 سفن نأ وه ىكيسالكلا داصتقالل ةلهذملا تاضقانتلا نيب نم اًدحاو نإ

 بلاغلا يف اورظن دق ةيناعفنلا مهتارّوصت ةيقطنمب نوهابتي اوناك نيذلا نيرظنملا
 ةزّيمملا ةيجاتنإلا نأ ىلإ اونظفت دق مهنإف «ةدعاقكو .ةدقان نيعأب «ةيناعفنلا درجمل

 .ةمادتسالا جاتنإ ىلع اهتردق يف رمألا وه امم اهعفن يف لقأ لكشب رقتست رثألل
 هنأل .ةصاخلا ةيناعفنلا مهتفسلف يف ةيعقاولا صقنب اًيئنمض اوفرتعا دق مهنإف اذكهو

 هيلع ردقت يذلا ماودلل اًئهاب اًساكعنا الإ تسيل يهف ةيداعلا ءايشألا ةموميد مغر

 اذه نم ءيش ىلع ةرداق ةينفلا راثآلاو «مات لكشب ملاعلا ىلإ يمتنت يتلا ءايشألا

 يلصأ وهف  دولخلا نم برتقي هنأل نوطالفأ ىلإ ةبسنلاب اب اّيهلإ ناك يذلا  عونلا

 اهيرتعي يذلا صقنلا وأ ةيفيكلا هذه قيقدتلاب اهنإو ءاّئيش هرابتعاب ءيش لك يف

 :اًئيش نأ دّكؤملا نمو .اًحيبق وأ اليمج هنالعجيو ءيشلا لكش يف ناعشي ناذللا

 ءيش نم [173] ام نكلو ءاليمج هرابتعاب رّوصتُي نأ يغبني الو نوكي ال اًيلامعتسا

 وه ام لك .امهنيب ام ءيش وأ حيبق اّمإو .ليمج اَمإ ةرورضلاب وه ىرُيو لكش هل
 الف ؛هب صاخ لكش نود نم رهظي نأ نكمي ءيش الو ءرهظي نأ بجي دوجوم
 هلامجو هيلاعتو .يفيظولا هلامعتسا نع ام لكشب ىلاعتي ال عقاولا يف ءيش

 يويندلا هدوجو يف ءيش لك َنِإف ءلثملابو .هتيؤرلو مومعلل هروهظل هامتم ءهحبقو
 رايعملا َّنِإ .لمتكي نأ دّرجم ةصلاخلا ةيتادألا ةرئاد نع كلذك ىلاعتي «ضحملا
 تالا را «ىدلا هردم اكلنا ب ان ويف رابعا لغم مكحُي يذلا

 يفو ؛ههبشي نأ يغبني ام عم ةقالع هنإ «ةقينأ ةلواط هبعلت يذلا رودلا سفن بعلت

 ”ةروصلا نإ ل وأ «سوديألا» ب هتقالع ريغ ءىش ول هنإف نوطالفأ ةغل

 ىلإ اهئيجم قبست يتلا «ةيلخادلا نيعلا اهارت يتلا ةروصلا ىرحألاب وأ «ةينهذلا
 ءايشأ ىتحف ىرخأ تارابع يفو .يضارتفالا اهميطحت مغر ايحت يتلاو ملاعلا
 ريياعملا ةطساوب لب ةيتاذلا رشبلا تاجاح بسحب طقف ال اهيلع مكحُي لامعتسالا

 .لمعتسُتلو دهاشتلو مودتل اهناكم دجتس ثيح ملاعلل ةيعوضوملا

 اهدّيش يتلا ةيرشبلا ةعانصلا «ناسنإلا دي هتعنص يذلا ءايشألا ملاع نإ

 مامأ لصاوتيو هرارقتسا مودي ثيح .نينافلا رشبلل اًنطو حبصت عناّصلا ناسنإلا

 درجم نم لك نع هيلاعت ةلاح يف طقف مهلاعفأو مهتايحل رّيغتلا ةمئادلا ةكرحلا

 .لامعتسالل تعنص ءايشأل عفنلا دّرجمو «كالهتسالل تعنص ءايشأل ةيفيظولا

 نيب ناسنإ لك اهكلمي يتلا نمزلا ةهرب ءيجولويبلا ريغ اهانعم يف ةايحلاو
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 عم نامساقتي امهنم لكو «باطخلاو لعفلا يف اهسفن رهظت «توملاو ةدالولا
 كرتي نل «ةميظع ةملكب مالكلاو ةريبك لاعفأ زاجنإ» ْنِإ .فطاخلا اهعباط ةايحلا

 .تاملكلا قطن ّرمي نأ دعبو لعفلا ةظحل دعب مودي نأ نكمي جوتنم الف ءاّرئأ

 هلمع ريسيتل عناّصلا ناسنإلا نم ةدعاسم ىلإ لماعلا ناويحلا جاتحا اذإو

 نِإَف ءضرألا ىلع ملاع ءانبل هتدعاسم ىلإ نونافلا جاتحا اذإو ءهملأ فيفختو
 :يأ ءهتاردق ىلعأ يف عناّصلا ناسنإلا ةدعاسم نوجاتحي ةايحلاو لعفلا لاجر

 مهنود نم هنأل «بتاكلا وأ ملاعملا ديشمو خرؤملاو رعاشلاو نانفلا ةدعاسم

 ايحت نل ءاهنووريو اهنولّثمي يتلا ةّصقلا :يأ ءمهطاشنل ديحولا جوتنملا نإ
 رشبلا نطو :يأ «نوكي نأ ملاعلاب اًمئاد ينعي ام نوكي يكلو .قالطإلا ىلع

 لعفلل اًناكم نوكت نأ بجي ةيرشبلا ةعانصلا َنإف ءضرألا ىلع مهتايح ةليط

 لكشب ةايحلا تارورضل ةعفان [174] ريغ طقف تسيل ةطشنألا ْنأل «باطخلاو

 ام لكو هسفن ملاعلا عنص يتلا ةعانصلا ةطشنأ نع اًمامت فلتخت يه لب ءّمات

 الو ساروغاتوربو نوطالفأ نيب رايتخال انه جاتحن ال اننإ .اهتطساوب هيوتحي
 لك سايقم نوكي نأ يغبني يذلا وه ٌبرلا وأ ناسنإلا ناك ام اذإ رّرقن

 ةرورضلا ال نوكي نأ نكمي ال سايقملا نأ وه ديكأ وه ام ْنِإ ؛ءايشألا

 .لامعتسالاو ةعانصلل ةيعفنلا ةيتادألا الو «لمعلاو ةيجولويبلا ةايحلل ةريسملا
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 سماخلا لصفلا [175]

 لعفلا

 ام اذإو ةّصق يف اهانلمج ام اذإ نازحألا ّلك لمحت نكمي

 ةياكح لكش يف اهانيور

 .نزنياد قاحسإ

 لعفي ءاوس .اًلوأ لعافلا هكردي نأ نكمي لعف ّلك يف هنأل
 هتروص نع فشكي ةّرح ةدارإ نع وأ ةيعيبط ةرورض نع

 ةعتم دجي ؛لعفي وه امب ؛لعاف لك نإف يلاتلابو .ةصاخلا
 هدوجو يف بغري دوجوم ءيش لك ّنأ امب ؛لعفلا يف

 نإف فشكم ام لكشب وه .لعافلا دوجو ّنأ امبو .ٌصاخلا
 نأ نود لعفي ءيسش الغ :نذإ ...ةرورضلاب عبتت ةعتملا

 .اًرهاظ نماكلا هدوجو لهجي

 . يتناد

24 

 لعفلاو باطخلا يف لعافلا فاشكنا

 عباطلا كلمت .مالكلاو لعفلا نم لكل يساسألا طرشلا «ةيرشبلا ةرثكلا ّنِإ
 نأ مهناكمإب نوكي نل هنإف «نيواستم رشبلا نكي مل اذإف .زيمتلاو ةاواسملل جودزملا

 لبقتسملل اوطظخي نأ الو مهلبق اوتأ نم اومهقي نأ الو «ٌّضعبلا مهضعب مهفي

 لك نوكي ثيحب «نيزّيمتم رشبلا نكي مل اذإو .مهدعب نوتأيس نم تاجاح اوعقوتيو
 ء«دجويس وأ ءهدجوي ناك وأ ءدجوي يذلا ءرخآ يرشب نئاك يأ نع اًرّيمتم يرشب نئاك

 .نيموهفم مهسفنأ اولعجيل [176] لعفلا ىلإ الو مالكلا ىلإ اوجاتحي نل مهنإف
 .ةلئامتمو ةرشابم تابغرو تاجاح غيلبتل ةيفاك تاوصألاو تامالعلا نوكتس
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 يذلا بيجعلا رخآلا اذهف  ةيريغلاك ءيشلا سفن سيل يرشبلا زيمتلا نإ
 صئاصخ دحأ ةيطسورقلا ةفسلفلا يف يلاتلاب ناك يذلاو ءدوجوم ءيش لك هكلتمي

 دوجو نإ .ةيئزج ةيفيك لك نع ىلاعتت يتلا ةيلكلاو ةيساسألا عبرألا دوجولا
 ءانفيراعت لك زيمت ببس وهو «ةرثكلا رهاظم نم مهم رهظم «ءحيحص اذهو ءرخآلا

 اهلكش يف ةيريغلا ؟رخآ ءيش نع هزييمت ريغ نم ءيش لك لوق عيظتسن ال اذاملو
 يف «ةيوضعلا ريغ ءايشألل صلاخلاو طيسبلا ديازتلا يف طقف دجوت اًديرجت رثكألا

 .دحاو عونل تانيع نيب ىتح ءاّرّيمتو اًعّونت دعب ةيوضعلا ةايحلا لك رهظت نيح

 وه هنكميو .هسفن زيمي نأو زييمتلا اذه نع ربعي نأ هدحو ناسنإلل نكمي نكلو
 .عوجلا وأ شطعلا لثم ام ءيش غيلبتب يفتكي الو هسفن عم لصاوتي نأ هدحو

 عم اهيف كرتشي يتلا ةيريغلا نإف «ناسنإلا ىدلو .فوخلا وأ ةيهاركلا وأ ةفطاعلاو

 ءةدحو ناحبصي ءّيح ءيش لك عم هيف كرتشي يذلا زيمتلاو ءدوجوم وه ام لك

 .ةديرف تانئاك ةرثك ةقرافم يه ةيرشبلا ةرثكلاو

 مهسفنأ رشبلا زّيمي امهبف .ديرفلا زيمتلا اذه نافشكي لعفلاو مالكلا نإ

 تانئاكلا امهيف رهظت ناذللا نابرضلا امهنإ ؟نيفلتخم دّرجم اونوكي نأ ضوع

 اذهو .رشب مه امب لب «ةيدام ءايشأ مهرابتعاب ال ديكأتلاب ضعبلا مهضعبل ةيرشبلا
 اهنكلو «ةردابملا ىلإ دنتسي يدسجلا دوجولا درجم نع اًريمتم هرابتعاب روهظلا
 ٌحصي الو .اًناسنإ ىقبي نأ دارأ اذإ اهنع عنتمي نأ يرشب نئاك ّيأل نكمي ال ةردابم
 نود نم اوشيعي نأ ؛لعفلاب هرشبلل نكميو. ةيلمعلا ةايحلا يف طاشن يأ ىلع اذه

 نأ اًدّيج مهنكميو .مهنع اًضوع لمعلا ىلع نيرخآ اوربجي نأ مهنكميو «لمع
 ولو مهسفنأ مه هل اوفيضي نأ نود هب عّتمتلاو ءايشألا ملاع لامعتسا دّرجم اورّرقي

 يليفط نئاك ةايحو دبعتسي نم وأ لغتسي نم ةايح نإ ؛عفان دحاو ءيش درجم

 نود نمو مالك نود نم ةايح ْنِإ .ديكاتلاب ةيناسنإ اهنكلو ةلداع ريغ نوكت نأ نكمي
 لك ةّيدجب ضفر يذلا ةايحلل ديحولا قيرطلا وه اذهو  ىرخأ ةهج نم ءلعف
 اهنإ ؛ملاعلا يف اًيقرح تتام دق  ةملكلل سدقملا باتكلا ىنعمب ءرخف ّلكو رهظم

 .رشبلا نيب شاعت دعت مل اهنأل ةيناسنإ ةايح نوكت نأ نع فكت

 دكؤن «ةيناث ةدالو هبشي لوخدلا اذهو «ءيرشبلا ملاعلا لخدن لعفلاو لوقلاب

 اذهو لوألا [177] يدسجلا انروهظل ةصلاخلا ةلأسملا انقتاع ىلع لمحنو اهيف

 لثم عفنلاب هب نيمزلم انسلو ءلمعلا لثم ةرورضلاب انيلع اًضورفم سيل لوخدلا
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 لمأن نأ نكمي نيذلا نيرخآلا روضحب اًراثتسم لوخدلا اذه نوكي نأ نكميو .رثألا
 ىلإ تتأ يتلا ةيادبلا نم يتأي هعفدو .ةتبلا رخآلاب اًدّدحم سيل هنكلو «مهتبحص

 نأف .22”ةصاخلا انتردابمب ديدجلا أدبن نأب اهنع بيجن يتلاو انتدالو ةظحل ملاعلا

 ظفللا هيلا ريشي املثم) ىلوتن نأ «ردابن نأ ينعي «ةملكلل ماعلا ىنعملا يف لعفن

 لوألا ىنعملا وه اذهو) كرحن نأ ؛(«مكحن نأو «؛دوقن نأ»و «أدبن نأ» ينانويلا
 رشبلا نإف «مهتدالو لضفب نوددجمو ددج نومداق «لوألا مهنألو .(ينيتاللا ظفلل

 نأ لبق ناسنإلا قلخ «ةيادب كانه نوكت يكلف» .لعفلا ىلإ نولايم مهنإ «نوردابي
 ةيادبلا هذهو .©”ةيسايسلا هتفسلف يف سونيطسغوأ لاق دق ناك «دحأ كانه نوكي

 وه ءام صخش ةيادب يه لب ام ءيش ةيادب تسيل اهنإ ؟7”ملاعلا ةيادب سفن تسيل
 قيرط «عبطلاب وهو «هسفن ملاعلا ىلإ ةيادبلا أدبم ىتأ ناسنإلا قلخ عمف .ئداب هسفن
 .كلذ لبق سيلو ناسنإلا قلخ امدنع قلبخ دق ةيرحلا أدبم ْنِإ لوقلل ىرخأ

 نأ نكمي ال يذلا وهو [178] أدبي اًديدج اًئيش ْنأ ةيادبلا ةعيبط يف هنإ

 ثياحم ئجافملاو رظتنملا ريغ عباطلا اذهو .قباسلا يف لصح امم اًقالطنا رظتنُي

 ريغ ةداملا نم ةايحلا لصأ نإف ءاذكهو .لوصألا لك يفو تايادبلا لك يف

 ضرألا دوجو ةيادب لثم «ةيوضعلا ريغ تاراسملل دودحم ريغ داعبتسا وه ةيوضعلا

 ىلع نادّكؤي نيذللا ايجولويبلاو سفنلا ملع يف ةثيدحلا تافاشتكالا همعدت فصولا اذه (1)
 :ةصاخب رظنا .ةيلمعلا امهتياغ مادعناو امهتيئاقلتو «لعفلاو مالكلا نيب ينطابلا طبارتلا
 فسعدما]ل تءطلعم, عع 384ءممءطن5ءعامع ظادطتت ن2 ذءامع 5اعا1 نص 1ه 0ع 7/7ءاغ (1955)

 نم ةورث ىلع يوتحيو دئاسلا يملعلا ثحبلل تاليوأتو جئاتنل ةزاتمم ةصالخ مدقُي يذلا

 ىلإ ةبستلاب ةدعاقلا مهجئاتن لثمت نيذلا ءاملعلا لثم هلثم «نلهغ» َنأو .ةميقلا راكفألا
 ةرورض» اًضيأ ىه ةصاخ ةفصب ةيرشبلا تاردقلا هذه َنأ دقتعي ؛ةصاخلا هتايرظن

 ةلأسم هذهف «ناسنإلا لثم «ةمئالم ريغو اًيجولويب ةفيعض ةيوضعل ةيرورض :يأ «'ةيجولويب
 .انه انمهت ال يهو «ىرخأ

 آلع ككلامأع ]261 211. 20 (2)

 «ةفلتخم» ةملك لمعتسا هنأ ّدح ىلإ ءسونيطسغوأ بسح «نيفلتخم دج اناك نيرمألا ْنِإ (3)

 يهو «مامعامأانتص ب ملاعلا ةيادب ىلإ ريشيو ء(ةمهنانانت») ناسنإلا يهو «ةيادبلا ىلإ ةراشإلل

 1 كاناهع نم اًقالطنا ظحالن املثمو .سّدقملا باتكلا نم ىلوألا ةيآلل ةدوهعملا ةمجرتلا
 نإ «ريثكب ةيرذج لقأ ىنعم سونيطسغوأ رظن يف لمحت م:زمكمأان0 ةملكلا نإف ءطعأ 1. 2

 فيضي امنيب ؛«(ةكئالملا كانه تناك دقلف) لبق نم ءيش قلخُي مل هنأ ينعت ال» ملاعلا ةيادب
 .هليق نم دحأ دجوي ال هنأ «ناسنإلاب ةقالع يف ءاّفَنآ ةروكذملا ةلمجلا يف ةحارص
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 َّنِإ .ةيناويحلا ةايحلا نم اًقالطنا ناسنإلا روطت وأ نوكلا تاراسم رظن ةهجو نم

 ءاهلامتحالو ةيئاصحإلا نيناوقلل ةقحاسلا ظوظحلا ّدض اًمئاد قّقحتي ديدجلا

 اًمئاد رهظي ديدجلا نإ ءنذإ ؛نيقبلا لداعي «ةيداعلا فورظلا ىفو ءاّيلمع .يذلا

 زخات نم رظعت نأ نكي هنأ" سيب لعفلا ىلع ارهاق ناسنالا ناععاو ةوجعملا لظ

 نم نكمم اذهو .دودحم ريغ لكشب دعبتسم وه ام ةيدأت ىلع رداق .هنأو ءرظتنم ريغ

 يا ا «ديرف ناسنإ لك ّنأل طقف ديدج

 كانه نكي مل هنأ ٌقحب لاقي نأ نكمي ءديرفلا صخشلا اذهل ةبسنلابو .ملاعلا يف

 اًقيبطت ناك اذإو «ةدالولا ةلأسم قباطي ةيادب هرابتعاب لعفلا ناك اذإو .لبق نم دخأ
 عضولل اًقيبطت نوكيو زيمتلا ةلأسم قباطي مالكلا نإف «ةيرشبلا ةدالولا ةيعضول
 .نيواستم نيب اًديرفو اًرّيمتم اًنئاك هرابتعاب ءرملا شيعي نأ :يأ ءةرثكلل يرشبلا

 اًصوصخو يساسألا لعفلا ْنأل يميمح لكشب ناطبتري مالكلاو لعفلا نإ

 لك ىلع حرطُي لاؤس نع ةباجإ ىلع .هسفن تقولا يف يوتحي نأ بجي «يرشبلا
 لك يف اًيئمض وه ءام اًصخش نوكي نمل فاشكنالا اذهو .«؟ تنأ نم» ديدج مداق
 رثكأ وه فاشكنالاو مالكلا نيب فطاعتلا ْنأ يهيدبلا نم هنكلو ؛هلاعفأو هتاملك

 لعفلا نيب فطاعتلا نأ املثم ,.'"'”فاشكنالاو لعفلا نيب فطاعتلا نم ةيميمح

 لاعفألا نم ريثكلا ْنأ مغر «ةيادبلاو مالكلا نيب فطاعتلا نم ةيميمح رثكأ ةيادبلاو
 يفو «لعفلا نإف «مالكلا ةبحاصم ريغ نمو .مالكلا ةقيرط ىلع ىّدؤي ءاهبلغأ ىتحو
 «هعوضوم كلذك دقفيس لب .بسحف يفاشكنالا هعباط دقفي نل «تاللاحلا عيمج

 ةهج نم اهيلإ انرظن اذإ يه الاعفأ يدؤت تاتوبور لب رشب كانه نوكي نل :لاقي امك
 كانه نوكي نل هنأل اًلعف نوكي نل مالك ريغ نم لعفلا ّنِإ .ةموهفم ريغ ىقبتس ناسنإلا
 لئاق هسفن تقولا يف ناك اذإ طقف نكمم وه لاعفألاب مئاقلا [179] لعافلاو «لعاف
 نكمي هنأ مغرو «ةرابعلا ةطساوب فشكنم اًًيئاسنإ وه هأدبي يذلا لعفلا ّنِإ .تاملكلا

 لعفلا نإف «ةرابعلا ةبحاصم ريغ نم صلاخلا يداملا هرهظم يف لعفلا كردن نأ

 هسفن لعافلا اهيف يهامي يتلا ةقوطنملا ةرابعلا ربع اّلِإ ىنعملل بستكم ريغ حبصي

 .هلعف يوني امو هلعف امو هلعفي امب ملعي العاف هرابتعاب

 «رثكأ ةقيقحلا مئالي :«مالكلا» !ه>15 ظفل نإ :لوقي نوطالفأ لعج يذلا ببسلا وه اذهو (1)
 م6815. ةملك نم «يىميمح لكشبو
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 لك يفو .لعفلا هيلإ جاتحي املثم مالكلا ىلإ جاتحي يرشب طاشن دجوي ال
 دّرجم وأ لصاوت ةليسو هرابتعاب اًيوناث اًرود بعلي مالكلا نإف ءىرخألا ةطشنألا
 ةياغلل عفان مالكلا نأ حيحصل هنإو .تمّصلا يف قّقحتي نأ نكمي ام ءيشل ةبحاصم

 ةغلب ضوعي نأ نكمي هنإف كلذك وه امب نكلو - مالعإو لصاوت - ةليسو هرابتعاب
 ضعب لمح ىلع ةردق رثكأو اًعفن رثكأ اهنأ تبثت نأ ءنذإ ءنكمي «تامالع

 يف وأ ىرخأ ةيملع تاصاصتخا يفو تايضايرلا يف لاحلا وه املثم «يناعملا

 ىلع ناسنإلا ةردق نأ كلذك حيحص هنإف اذكهو .تاعومجملا لمع لاكشأ ضعب

 رمألا قّلعتي امنيح ةياغلل ةعفان رخآلا عم قافتالاب لعفلا ىلع ةصاخو «لعفلا

 هب قلعتي رخآ ءيش كانه نكي مل اذإ نكلو ؛حلاصملا ةعباتمب وأ سفنلا نع عافدلاب

 حضاولا نم هنإف ءام ةياغ لجأ نم ةليسو هرابتعاب لعفلا فيظوت نم رثكأ رمألا
 ودبي لعفلا نإ ثيحب «تماصلا فنعلا ةطساوب فدهلا اذه رسي رثكأب غلبنس اننأ

 ودبي «عفنلا دّرجم ةيواز نم ؛مالكلا نأ املثم ءفنعلل اًريثك عجان ريغ اًضّرعم

 .تامالعلا ةغلل مئالم ريغ اًضوعم

 ةيصخشلا مهتايوه ءالعف ,نوفشكيو مه نم رشبلا رهظي مالكلابو لعفلاب

 ةيداملا مهتايوه رهظت امنيب «يرشبلا ملاعلا يف مهروهظ نوققحي اذكهو ةديرفلا
 اذه نإ .توصلا بخصو دسجلل ديرفلا لكشلا يف مهب صاخ طاشن يأ نود نم

 هتابهو هصئاصخ ام صخش نوكي نأ ؛وه ام» لا لباقم يف «نم» لل فاشكنالا

 ءيش لك يف ةينمض يه . اهيفخي وأ اهضرعي نأ نكمي يتلا هبويعو ءهتاردقو
 «ةماتلا ةيبلسلاو ماتلا تمصلاب طقف ىفخي نأ نكميو .هلعفيو ام صخش هلوقي

 «نم» كلتمي ناك درفلا ْنأ ول امك ءاّيدارإ فاشكنالا قيقحت ناكمإلاب سيل نكلو

 .اهيف فرصتيو هصئاصخ اهب كلتمي يتلا ةقيرطلا سفنب هيف فرصتلا عيطتسيو
 أطخ نودو حوضوب رهظي يذلا «نم» لا نأ لمتحملا نم هنإف ءسكعلابو

 نيدلا يف [يرسلا حورلا ] لثم هسفن صخشلا نع اًيفتخم ىقبي «نيرخآلل
 نم رظني [180]اًمئاد ىقبي لب ءهتايح لالخ ناسنإ لك بحاصي يذلا ىقيرغإلا

 .مهب يقتلي نيذلا سائلا طقف هاريو هفتك ءارو

 ال «نيرخآلا ةبحص يف سانلا نوكي امنيح ةيهيدب لعفلاو مالكلا ةيصاخ نإ
 هب ملعي نم فرعي دحأ ال هنأ مغرو .ةيعملا دّرجم يف :يأ- مهدض الو مهل

 ىلع اًئًرجتم نوكي نأ بجي «ةرابعلا وأ لعفلا يف هسفن نع فشكي امنيح
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 نأ يغبني يذلا «ريخلا لعاف ال هفشك عيطتسي ال ام اذهو .فشكلاب ةفزاجملا

 يفخي نأ يغبني يذلا ؛مرجملا الو «ةماتلا ةيرسلا ىلع ظفاحيو هريغل اًرئؤم نوكي

 لك ّدض رخآلاو ءرشبلا لك عم امهدحأ .«ناديحو امهيلك ْنِإ .نيرخآلا نع هسفن

 نيصخش نانوكي اًيسايسو «ةيرشبلا تاقالعلا جراخ نايقبي امهنإف يلاتلابو ءرشبلا
 سالفإلاو كككفتلاو ءداسفلا تارتف يف يخيراتلا حرسملا نايلتعي ام ةداع نيشمهم
 لعفلا نإف ةسرامملا عم هسفن تقولا يف لعافلا فشكل هتعزن بيسبو .يسايسلا

 يف الإ اًنكمم نوكي ال يذلاو دجملا ءاّميدق ,ىمسي ناك يذلا عشملا رونلا ديري

 .يمومعلا لاجملا

 ةزيمملا هتيصاخ دقفي لعفلا نإف ةسرامملا يف لعافلا فشك ريغ نمو

 نم لقأ سيل «لعفلابو «نذإ هنإ .ىرخأ لاكشأ نيب نم طاشنلا نم اًلكش حبصيو

 ةرم لك ثدحي اذهو .ام ءيش جاتنإل ةليسو وهو زاجنإلا نم فده غولبل ةليسو
 «نيرخآ سانأ ّدض وأ عم طقف سانلا نوكي امدنع :يأ «ةيرشبلا ةّيعملا اهيف دقفت

 نولمعتسيو لعفلا يف رشبلا قلطني ثيح ةثيدحلا برحلا يف لاحلا وه املثم

 هذه يفو .ودعلا دضو صاخلا مهحلاصل فادهألا ضعب اوغلبي يكل فنعلا لئاسو

 ءءاره درجم لعفلاب حبصي مالكلا نإف «عيطلاب امئاد تدجو يتلا «تايفرظلا

 ةطلاغمل وأ ٌودعلا ةطلاغمل تحلص ءاوس «ةياغ هاجتا ىف ةدحاو ةليسو دّرجم

 يتاي الو ءينت أ نع تايلكلا فسكت ال ايفو ةفيمعلا ةنيرافمي عيمجتلا
 ال «ىرخألا تاطاشنلا لك لثم طاشنلا اذهو ءاهسفن ةسرامملا نم اّلِإ فاشكنالا
 .لعافلل ةزّيمتملاو ةديرفلا ةيوهلا ؛«نم» لا فشكي نأ عيطتسي

 نع اهتطساوب ىلاعتي يتلا ةيصاخلا دقف دق لعفلا نإف تالاحلا هذه يفو

 عنصلا ىلإ لامعتسالا ءايشأل عضاوتملا عنصلا نم يذلا «جتنملا طاشن دّرجم

 الو زجانلا جوتنملا هفشكي يذلا نم رثكأ ىنعم كلمي ال «ةينفلا راثآلل مهلملا

 .جاتنإلا راسم رخآ يف لقأ الو رثكأ ال ّيئرم وه امم رثكأ ءيش يأ نييبت ديري

 ال ءهب [181]اًظبترم «نم» كلمي الو «ةّنبلا اًمسا كلمي ال يذلا لعفلا نإ

 مأ هعدبم مسا انفرع ءاوس هتلالد ىلع ظفاحي اًينف اًرثأ نأ نيح يف ءىنعم كلمي

 ىلع دهشت ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعب «لوهجملا يدنجلا» ملاعم ْنِإ .ال
 ىلع روثعلا ىلإ ةجاحلا ىلعو ءاّضيأ دجوت تناك ىتلا ديجمتلا ىلإ ةجاحلا

 تاونس عبرأ هنع فشكت نأ يغبني ناك هتيوه نيج ب ام صخش ءةنم»
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 نأ يف لثمتملا ظفلا عقاولل عوضخلا ضفرو ةينمألا هذه طابحإ نإ .لتقلا نم
 «نيلوهجم» لل ملاعملا دّيش يذلا ءاّدحأ عقاولا يف نكي مل برحلا لعاف

 نم ال «مهتدّرج نيذلاو نيفورعم مهلعج يف برحلا حجنت مل نيذلا لكلو
 ."'”ةيناسنإلا مهتمارك نم لب مهبساكم

25 

 ةلثمملا صصقلاو تاقالعلا ةكبش

 يئرم هنأ مغرو «ءضرعت ال ةقيرطب لعافلاو ملكتملا ءوه نم راهظإ نإ

 يف تادوهجملا لك نيب طلخي بيجع سوملم ريغ عباط ىلع ظفاحي هنإف .حوضوب
 انتغل ْنإف ءام صخش نوكي «نم» لوقن نأ ديرن امنيحو .مكحم يرغل ريبعت هاجتا

 صئاصخ فصو يف رمألا انيلع سبتليو ؛وه ام لوق ىلإ أطخ انّرجت اهسفن

 ىنعملا يف «عبط» وأ عون فصو أدبن اننإ «هنوهبشي نيرخآ عم ةرورضلاب اهمساقتي
 .انزواجتت هل ةزيمملا هتدارف نأ ةجيتنلاو «ةملكلل ميدقلا

 اًَدِّيِج ةفورعملا ةيفسلفلا ةلاحتسالا عم يميمح لكشب طبتري لشفلا اذهو

 تاليوأت وأ تاديدحت فيراعتلا لك تناك اّملو «ناسنإلل فيرعت ىلإ لّصوتلل

 ةيح تانئاك عم اهمساقتي نأ نكمي صئاصخ يلاتلابو .ناسنإلا نوكي امل

 نم عون يأ نم ديدحت يف هل زّيمملا هفالتخا دجوي نأ نكمي امنيب «ىرخأ
 ةيوقت :لاقُي امك «ةلاحتسالا ْنِإف ءةيفسلفلا ةريحلا هذه ادع نكلو .وه «نم»

 لعفلا قّفدت يف ةيهاملا هذه رهظت املثم تاملك يف ناسنإلل ةيحلا ةيهاملا

 اَلوأ دجون ثيح «ةيرشبلا نوؤشلا لاجم لماك ىلع ريبك ريثأت اهل «مالكلاو
 لامعتسا ىلع ةمئادلا انتردق اًًيئدبم يئصقت اهنإ .ملكتتو لعفت تانئاك انرابتعاب

 اننأل انفّرصت [182]تحت اهتعيبط نوكت ءايشأ لمعتسن املثم نوؤشلا هذه

 يتلا ةقيرطلا سفنب ثدحي «نم» لا رهظمت ّنإف «عقاولا يفو .اهتيمست عيطتسن

 بسح «يذلا ميدقلا فتاهلل عئاش وه امك ةدكؤملا ريغ تارهظمتلا اهب ثدحت

 ىلوألا ةيملاعلا برحلا بدأ لك :ا7/:|ان3© 1ةاناطهع: (1954) رنكلواف مايليو ةياكح زواجتت (1)

 .لوهجملا يدنجلا وه اهلطب ْنأل اهحوضوو اهمهفت يف اًبيرقت

7 



 يرشبلا عضولا 204

 .""«ةحضاو تامالع رهظي نكلو تاملك يف ىفخي الو مّلكتي ال» : سطيلقريه
 ةرشابم لصت يتلا نوؤشلا لكل ءلثملاب «عئاشلا نيقيلا مدعل يساسأ لماع اذه نإ
 . ©!ةنكممو ةّرقتسم ءايشألا لعجت يتلا ةطيسولا ءايشألا ريثأت نود نم رشبلا ىلإ

 لعفلا بيصت يتلا لشفلل براجت ةّدع نيب نم طقف لشف لوأ وه اذهو

 لشفلا براجت نم ةيساسأ رثكألا لشفلا هّلعلو .رشبلا تاقالعو ةدحولا يلاتلابو

 اهب قثن ةطشنأ عم تانراقم نم قئبني ال هنإف «ىنعملا اذهبو اهعم لماعتنس يتلا

 ريشي لب «لمعلا ىتح وأ لّقعتلا وأ لّمأتلا وأ عنصلا لثم ءاججاتنإ رثكأ نوكتو رثكأ
 فشكلا عباط وه ءرمألا هب قلعتي امو .ةصاخلا هفادهأ يف لعفلا طبحي ءيش ىلإ

 .ةيرشب ةلالد لك مالكلاو لعفلا دقفيس هنود نم يذلا

 ناظفاحيو «مهيلا ناهجوي امهرابتعاب رشبلا نيب ناققحتي مالكلاو لعفلا نإ

 مهيو «ايعوضوم» اًيرصح امهنومضم ناك اذإ ىتح لعافلا فشك ىلع امهتردق ىلع
 قئبنت يذلاو «مهنيب اًيئايزيف ٌدتمي يذلا رشبلا هيف كّرحتي يذلا ءايشألا ملاع نوؤش

 «تامامتهالا هذهو .ةيعوضومو ةزّيمم تامامتها اهرابتعاب ملاعلا تامامتها هجراخ

 نأ نكمي يلاتلابو سانلا نيب ام دجوي اًئيش «ةيفرح رثكألا تاملكلا ىنعم يف «لثمت
 ةقطنملا هذه مهي مالكلاو لعفلا بلغأو .ضعبلا مهضعب ىلإ مهطبريو مهنيب بّرقي

 تاملكلا بلغأ ْنِإ ثيحب «سانلا نم ةعومجم لك عم فلتخت يتلا ةكرتشملا
 فشكلا دوجو عم ملاعلا لوح يعوضوملا عقاولا نم ءيش لوح نوكت لاعفألاو

 لك نم لماك ءزج وه «تاذلل فاشكنالا اذه نأ امبو .ملكتيو لعفي لعاف نع

 ملاعلا ىلإ ةيمتنملاو ةيئايزيفلا ةكرتشملا ةقطنملا «ةيعوضوم» رثكألا ىتح .تاقالعلا
 ةقطنمب المحم ناك ول امك وهو عجرتسم وه [183]هتامامتها عم هسفن تقولا يف وه

 0ناع 1ءععأن هدياع ايالمأاعأ ةللق ةؤدهتسعأ (طداعأاو, طعوومعماع عع هددها ونلععع (1)

 [93ب «ءةرذشلا «1922 ««ةعبارلا ةرشنلا»]
 («ريشي نأو نّيبي نأ») ؟مدةنمءأ» «سطيلقريه لثم هلثم ةملكلا سفن طارقس لمعتسا دقل (2)

 لقتسممهتمم (!؟ءعءمممطمم آ[لعطم؟ةطتاته 1. 1:2,4). هناطيش روهظل

 فتاوهلاب 4810هنه هناطيش نراق طارقس ّنإف «نوفونيزكا لوقي ام ةحص يف اندقتعا اذإو
 ال ثيح «ةيرشبلا نوؤشلا يف طقف المعتسُي نأ يخبني امهيلك نأ ىلع دّدشو :«0:80165 ىؤرلاو

 سفن] .اًعقوتم ءيش لك نوكي ثيح «فرحلاو نونفلا لكاشم يف الو ءاَدّكأتم ءيش يأ نوكي

 .[19 7 ءردصملا
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 نأ ةلأسم ىلإ ءاّيرصح ءاهلصأب نيدت تاملكو لاعفأ نم نوكم اًّدج ةفلتخم ةكرتشم

 يناثلا كرتشملا اذهو .رخآ ىلإ درف نم ةرشابم ةقيرطب نوملكتيو نولعفي رشبلا
 نإ ؛اًبلص اهيف حبصي نأ نكمي ةسوملم ءايشأ دجوت ال هنأ امب اًسوملم سيل يتاذلاو

 ناك امهم نكلو .تاجوتنم الو جئاتن هءارو كرتي نأ عيطتسي ال مالكلاو لعفلا راسم

 يذلا ءايشألا ملاغ نم ةيعقاو ّلقأ تسيل ةكرتشملا ةقطنملا هذه ّنإف ءسوملم ريغ

 نحنو «ةيرشبلا تاقالعلل «ةكبش» عقاولا اذه يمسنو .حوضوبو ٌقحب هيف كرتشن

 .سوململا ريغ عباطلا ىلإ ءام اًعون ءزاجملا اذهب ريشن
 نم يعوضوملا ملاعلاب اطابترا لقأ تسيل ةكبشلا هذه نأ ديكألا نمو

 «يسكراملا ريبعتلابو ةهجاو ةقالع تسيل ةقالعلا نكلو «يح دسج دوجوب مالكلا

 لكل يساسألا أطخلاو .ءانبلل ةعفانلا ةينبلا ىلإ ةفاضم «ةيرورض اًساسأ ةيقوف ةينب

 يف ةثيدح ىتح تسيلو ةيسكرام تسيل ةيداملا هذهو  «ةسايسلا يف ةيسكراملا
 نم هنأ ةظحالم مدع وه :©!'  ةيسايسلا انتايرظن خيرات مدق ةميدق يه لب .لصألا

 اًصاخشأ مهرابتعاب :يأ «تاوذ مهرابتعاب مهسفنأ رشبلا فشتكي نأ مزاللا

 ملاعلا ىلإ اًمامت ةيمتنم فادهأ ىلع مهمامتها اوزّكر نإو ىتح «نيديرفو نيزّيمتم

 ليوحت ينعيس «لعفلاب كلذ نكمأ اذإ ءفاشكنالا اذه نم صلختلا نإ .ةيدامو

 فاشكنالا اذه نأ راكنإ نإف ىرخأ ةهج نمو ؛هل نيهامم اوسيل ءيش ىلإ رشبلا

 .يعقاو ريغ ةطاسبب وه هب ةصاخ حجئاتن كلميو يعقاو

 وطسرأو نوطالفأ ةحورطأ مدق ةميدق .لقألا ىلع .يه ةيسايسلا ةيرظنلا يف ةيداملا ةعزنلا نإ (1)
 تويب ةدع شياعت وأ طقف ةيلئاعلا ةايحلا الو  مما«ذ5 ةيسايسلا تاعومجملا ْنأ رقت ىتلا

 ثيح ,369 ص ؛ةيروهمجلا» :رظنا نوطالفألو ةيداملا ةرورضلا ىلإ اهدوجوب ةنيدم - (هناذه1)
 انه وه يذلا وطسرألو .هتاذب درفلا ءافتكا مدعو انتاجاح يف سرغنم مدان5 ةنيدملا لصأ ربتعُي

 1252 .«ةسايسلا» :رظنا نوطالفأ نم دئاسلا ينانويلا يأرلا ىلإ برقأ ءرخآ ناكم يأ يف امك
 شيعلا لجأ نم دوجولا يف ىقبت اهنكلو «شيعلا لجأ نم دوجولا ىلإ ةنيدملا يتأت» :9
 ظفل يف نورشيش ىدل دعب اعين هانعم دجن يذلا ةزرسمط عمد ل يطسرألا موهفملا نإ .«ميركلا

 ةقحاللا ةحلصملا ةيرظنب ءاًّرشبم نيتلاحلا يف كانه .راطإلا اذه يف مهفُي نأ بجي ءانانا5[1

 مكحت ّبوعشلا كولملا مكحي املثمف  نادوب عم اًّدج ركبم وحن ىلع اًمامت ترّوطت يتلاو
 ركفملا هنأل لب «هتيدام ببسب ال سكرام نميهي كلذل ثيدحلا روطتلا يفو .كولملا ةحلصملا

 طاشن ىلع ةيداملا ةحلصملا يف هتيرظن سسؤي يكل ةيافك اًيقطنم ناك يذلا ديحولا يسايسلا

 .ةداملا عم يرشبلا دسجلا لعافت ىلع :يأ لمعلا ىلع «ٌقحب يدام يرشب
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 ةكبش [184] يف ءىنعملا رصحب .؛لثمتي ةيرشبلا نوؤشلا لاجم نإ
 نع فشكلاو «ءضعبلا مهضعب عم رشبلا شيعي امنيأ دجوت يتلا ةيرشبلا تاقالعلا

 يف اًمئاد جردنت «لعفلا ةطساوب ةديدج ةيادب عضوو ءمالكلا ةطساوب «نم» لا

 نم اًديدج اًراسم نآدبي اًعمو .ةرشابملا اهجئاتنب ساسحإلا نكمي دعب ةدوجوم ةكبش
 ىلع ةديرف ةقيرطب رثؤت لوألا مداقلل ةديرف ةايح ةصق هرابتعاب رهظي نأ حجرملا
 تاقالعلل دعب ةدوجوملا ةكبشلا هذه ببسيو .مهعم ةقالع يف لخدي نم لك ةايح

 هفده ب ال لعفلا ٌنإف ءىصحُت ال يتلا اياونلاو تادارإلا تاعارص عم ةيرشبلا
 هنإف ءاّيعقاو هيف لعفلا نوكي يذلا «كلذك طيسولا اذه ببسب هنئكلو ؛اًبيرقت ةّتبلا

 ةعانصلا جتنت املثم اًماَمت يعيبط لكشب كلذو اهئود نم وأ ةين عم اًصصق «جتني»

 نأ نكميو ملاعمو قئاثو يف قثوت نأ ءنذإ ءصصقلا هذهل نكميو .ةسوملم ءايشأ
 نأو اهتياور داعتو ىورت نأ نكميو «ةينف راثآ يف وأ لامعتسا ءايشأ يف ىرت
 اًمامت ةفلتخم ةعيبط اهل ءيحلا اهعقاو يف اهسفن يهو .ةّداملا عاونأ لك يف دّسجت

 لتحي يذلا «لطبلا»» ءاهعوضوم لوح ريثكلا انل يورت اهنإ .ؤيشتلا اذه نع
 يذلا ديسلا لوح اًدبأ ةيرشبلا يدايألل جوتنم يأ نم رثكأ ةّضق لك يف زكرملا
 لوخدلاب هتايح أدب دق صخش لك نأ مغرو .قحب تاجوتنم تسيل اهنكلو .هعنص
 ةصقل اًجتنم وأ اَقَّلْؤم نوكي دحأ الف ءمالكلاو لعفلا ةطساوب يرشبلا ملاعلا ىلإ
 فشكت ؛مالكلاو لعفلا جئاتن ءصصقلا ْنِإف ءىرخأ تارابع يفو .ةصاخلا هتايح

 يف اهعوضوم وهو كلذ أدب دق ام اًصخش ْنِإ .اًبتنم وأ اًَقَّلْؤم سيل هنكلو ءالعاف
 .اهفّلْؤم وه دحأ الو لعفنملاو لعافلا وهف ؛ةملكلل جودزملا ىنعملا

 ءحجرألا ىلع :ىورُت نأ نكمي توملاو ةدالولا نيب ةيدرف ةايح لك ْنِإو

 .خيراتلل يخيراتلا لبقو يسايسلا لبق طرشلا وهو «ةياهنو ةيادب تاذ ةّصق اهرابتعاب
 ةايح لك يورت هلجأ نم يذلا بيسلا نكلو .ةياهن الو ةيادب نود نم ىربكلا ةصقلا

 «يرشبلا عونلا ةصق باتك ؛ةياهنلا يف ؛خيراتلا حبصي هلجأ نم يذلاو اهتصق ةيرشب

 امه نينثالا نأ وه «نيسوملم نيفلؤم نود نم نكلو ءابطخلاو نيلثمملا نم ريثكلا عم

 نع ديحت خيراتلا ةفسلف لعجي يذلا ؛خيراتلا يف ريبكلا لوهجملا َنأل .لعفلا ةجيتن

 دجيو الك خيراتلا ءرملا ربتعي ىتم طقف ال قثبني «ثيدحلا رصعلا يف اهراسم

 نكلو ؛ةتبلا اطشانو العاف حبصي نأ نكمي ال ديرجت وهو «رشبلا :يأ ؛هعوضوم

 يف اهتيادب نم اهراسم نع ديحت ةيسايسلا ةفسلفلا [1851لعج دق لوهجملا سفن
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 يف نوطالفأ ذنم ةفسالفلا هدمتعا يذلا ماعلا راقتحالا يف مهاسو «ميدقلا رصعلا

 عم ةصق اًعم لّثمت يتلا ثادحأ ةلسلس لك يف هنأ يه ةريحلاو .ةيرشبلا نوؤشلا لاجم
 ةلاح يف هّلك راسملا عضو يذلا لعافلا لزعن نأ ريدقت ئصقأ ىلع اننكمي ديرف ىنعم
 هنيعن نأ نكمي الو ةصقلا «لطب» عوضوم ءاّبلاغ «ىقبي لعافلا اذه نأ مغرو ؛ ةكرح

 .ةيئاهنلا جئاتنلا هذه فلؤم وه امب طلخ نود

 .ةسرامملا ةجيتن يهو «[ةيرشبلا نوؤشلا] نأ نوطالفأ ربتعا ببسلا اذهلو

 تاكرح لثم رهظت رشبلا لاعفأ نإ ؛ةريبك ةيدجب اهعم لماعتن نأ يغبني ال

 ناك ول امك ودبي ناسنإلا نإ ثيحب دهشملا ءارو نم ةيفخ دي اهكرحت «سئارعلا
 ةركف ةيأ هل نكي مل يذلا نوطالفأ ّنأ ظحالملا نمو .©'”ٌبرلا بعل» نم اًعون
 ءارو لثمملا زاجم فاشتكا يف لوألا ناك دق «خيراتلل رصاعملا موهفملا نع

 نع الوؤسم نوكيو «نيلعافلا سانلا روهظ فلخ «طويخلا كرحي يذلا دهشملا
 كلذو فلؤم اهل سيل ةيعقاولا صصقلا نوكل زمر وه ينوطالفألا ّبرلا ْنِإ .ةصقلا
 «ةيانعلل يقيقحلا فلسلا نإف ,ءكلذك وه امبو؛ اهعرتخن يتلا كلت فالخ ىلع
 ثيح ءاهّقل فل امو ؛ةيقبطلا ةحلصمللو «ملاعلا ركف» لو ةعيبطللو «ةيفخلا دي» لل
 مغرلاب «ةرّيحملا ةلأسملا اوّلحي نأ نوثدحملا خيراتلا ةفسالفو نويحيسملا لواح
 الو) .هوجتني مل هنأ اًيهيدب لازي ام هنإف ءرشبلا ىلإ هدوجوب نيدي خيراتلا 00

 اهرابتعاب اهتنونيك - خيراتلل ةيسايسلا ةعيبطلا ربكأ حوضوب نّيبي عقاولا يف

 لثمم لاخدإ نم رثكأ  راكفأو ىوقو تاهاجتا اهنوك نم رثكأ لاعفأو لعف ةصق ةصق
 ببسلا اذهلو ؛يتلا «خيراتلا تافسلف لك يف هدجن ام وهو .دهشملا ءارو َيفخ

 دّرجم ّنإف لثملابو .ةركنتم ةيسايس تافسلف اهرابتعاب اهب فرتعن نأ نكمي ءهدحو
 يف ةيداصتقالا تالماعملا رييستل «ةيفخ دي» ىلإ جاتحا دق ناك ثيمس مدآ نوك

 طاشن درجم سيل لدابتلا يف طرخنملا طاشنلا نأ حوضوب نّيبي «لدابتلا قوس

 ال لعاف نئاك وه ,ءقوسلا يف رهظي امنيح ««يداصتقالا ناسنإلا» نأو يداصتقا

 .(اًضياقمو اًرجات الو اًيرصح اًبتنم
 ال نكلو ةيركف ةريح نع مجني فاشتكا ,دهشملا فلخ يفختملا لثمملا نإ

 لّوؤت لعفلا نع ةجتانلا ةّصقلا ٌنإف اهلالخ نمو [186] .ةيعقاو ةبرجت يأ قباطي

 644و 803 «نيناوقلا» (1)

 م



 يريجا قتلا وم ا لا
 ةصقلا نإ .ةيحرسملا ريديو طويخلا فّلؤملا اهيف كّرحي ةيلايخ ةصق اهرابتعاب أطخ
 دق ام اًصخش نأ حوضوب ينف رثأ لك نيبي املثم اًمامت اًعدبم فشكت ةيلايخلا

 تتأ يذلا طمنلا ىلإ طقف دوعي لب اهسفن ةصقلا عباط ىلإ يمتني ال اذهو ؛هجتنأ

 ةيناثلا نأ قيقدتلاب وه ةيلايخ ىرخأو ةيعقاو ةّصق نيب زييمتلا ْنِإ .دوجولا ىلإ هيف
 طرخنن يتلا ةيعقاولا ةصقلا نإ .دحأ اهقلتخا دق ىلوألا نكت مل امنيب ةفلتخم تناك

 .ةجتنم تسيل اهنأل اًيفخ الو اًًيئرم ال اًعدبم كلمت ال انتايح ةليط اهيف
 يذلا ديحولا طسولا يهو ءاهلطب وه هنع فشكت يذلا ديحولا ؛صخشلا» لاف

 ءزيمتمو ديرف «نم» ل .لصألا يف سوململا ريغ رهظمتلا هيف حبصي نأ نكمي

 هفرعن نم وأ ام صخش وه «نم» .مالكلاو لعفلا ةطساوب زاجنإلا دعب اًسوملم
 تارابع يفو «لطبلا اهيف هسفن وه نوكي يتلا ةّصقلا ىلع فّرعتلا ةطساوب طقف

 نكمي يذلا رثألا كلذ يف امب «هنع هفرعن رخآ ءيش لكو ةيتاذلا هتمجرت «ىرخأ

 مغرلاب هنإف ءاذكهو .ناك اذام وأ وه اذام طقف انل لوقي ءهفلخ هكرتو هجتنأ دق هنأ

 كرتي مل يذلاو اًدحاو اًرطس بتكي مل يذلا طارقس نع ريثكب لقأ فرعن اننأ نم

 يميمح لكشب فرعنو ءوطسرأو نوطالفأ نع ريثكب رثكأ فرعن اننإف .هفلخ رثأ يأ
 ةفرعم كلمن نحنف .ءوطسرأ ناك نم فرعنف هتصق فرعن اننأل ءامهنم لك ناك نم

 .هراكفأ لوح ريثكب نسحأ

 ةملكف ؛هتلوطب لاصخ ىلإ جاتحي ال ةصقلا هنع فشكت يذلا لطبلا نإ

 لكل ىطعُي اًمسا ىوس نكت مل ؛ءسوريموه ريكفت يف :يأ «لصألا يف «لطب»
 هنع ىورت نم ىلع قلطت ةفص يهو «ةداورط ةمحلم يف كراش ّرح ناسنإ

 يف يه .لطبلل ةيرورض نآلا اهربتعن ةفص يهو ؛ةعاجشلا ىنعم نإ .؟2”صصق

 ملاعلا يف جاردنالا ىلعو ؛مالكلاو لعفلا ىلع ةقفاوملا يف دعب ةرضاح ء«عقاولا

 اًيساسأ ىتح الو «ةرورضلاب تسيل ةعاجشلا هذهو .ةصاخلا ءرملا ةصق ءدبو

 يف دعب نارضاح مزحلا ىتحو ةعاجشلا ْنِإ ؛اهلّمحتو جئاتنلا لوبقب ةطبترم

 فشكلا يفو .ءصخشلا اذه نوكي نم نييبت يفو صاخلا ءرملا ئبخم نم جورخلا

 رح ناسنإ لك نوكي زييمت هنكلو ءزييمتلل ةلالد ديكأتلاب سوريموه ىدل 86:05 ةملكلا كلمت (1)

 «قئبني يذلا ؛4ةهلآلا فاصنأل» رّخأتملا ىنعملا يف رخآ ناكم يأ يف رهظي الو ءهيلع اًرداق

 .ميدقلا يمحلملا لطبلل هيلأت نع امير
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 نوكي نل اهنود نم يتلا .«ةيلصألا ةعاجشلا هذه ىدم نإ .سفنلا كلت حضفو

 ةَّنبلا ةنكمم ؛نيينانويلا بسحو ؛«يلاتلاب ةيرحلا ال [187]و مالكلا الو لعفلا

 . اًنابج «لطبلا» ناك اذإ ءربكأ نوكي نأ ىتح نكميو اًربك لقأ سيل

 ذختي نأ نكمي .«مالكلاو لعفلل ماعلا ىنعملا لثم زيمملا نومضملا نإ
 لوحتلابو ءاّبسكم وأ اًحاجن دّجمت ىتلا ةينفلا راثآلا ىف ؤّيشتلل ةعّوتتم الاكشأ
 ةرتمملا ةيضاخللا نا ذيب هقلالو لماع ىت ةداعلا اقراخ اند نتي فشلا
 طبترت كفنت ال .ملكتملاو لعافلل ينمضلا رهظمتلا ؛مالكلاو لعفلا نع فشكلل

 الإ 'ئّيشي» نأو لّثمي نأ هنكمي ال هنأ ّدح ىلإ مالكلاو لعفلل يحلا قفدتلاب

 لك يف دوست ءوطسرأ بسح «يتلا ةاكاحملا نإ .راركتلا نم عون ةطساوب

 لعفلا نم) هسفن اهمسا نّيبي ءطقف اماردلا .عقاولا يف «قفاوت اهنكلو نونفلا

 ةاكاحم الإ عقاولا يف سيل يماردلا ليثمتلا نإ («لعفن نأ» مارد ينانويلا
 املثم نكلو «لّثمملا ّنف يف طقف ال نمكي ةاكاحملا رصنع نكلو ؛'”لعفلل

 نأ امب لقألا ىلع ةيحرسملا ةبيكرت يف ءكلذ يف قحم وهو ءوطسرأ لوقي
 نيذلا نيملكتملاو نيلّئمملا ّنِإ .حرسملا ىلع لّثمت امدنع اّلِإ رهدزت ال اماردلا
 وه ام ردقب اهسفن ةصقلل ال ىنعملا نع اًمامت اورّبعي نأ مهناكمإب ةدقعلا نولّثمي

 ايديجارتلا تارابع يفو» .!اهيف مهتاوذ نع نوفشكي نيذلا «لاطبألا» ىنعم

 اهنع فشكت ةينوكلاو ةرشابملا ةصقلا ةلالد ْنأ ينعيس كلذ َنِإف «ةيقيرغإلا

 [188] امنيب ءاّصلاخ اًرعش اهتاقيلعت نوكت يتلاو ””يكاحت ال يتلا ةقرجلا

 نوكاحي (نيلعافلا سانلا) لءمه65 لا ّنأل تريتخخا دق امارد ةملكلا نأ ءدعب وطسرأ ركذي (1)
 وطسرأ جذومنأ نأ يهيدبلا نم نوكي هسفن باتكلا نم اًقالطناو ء1498328 :«رعشلا َنف»
 نونفلا لك ىلع قّبطي هلعجو موهفملا ميمعت ّنأو ءاماردلا نم ذختي ؛«نفلا يف «ةاكاحملا» ل
 .اًلعتفم ىرحألاب ودبي امنإ

 نيلعافلا ةاكاحم نع لب (م5315) لعفلا ةاكاحم نع ال ةداع ثدحتي وطسرأ ّنِإف ءاذكهو (2)
 يف طع اًنيتم نكي مل هنأ ديب ممءانعو [4495242, 1448625, 144821. : رظنا (م2:ههغعو).
 قلعتت ال ةاسأملا نأ ىه ةمساحلا ةطقنلا َنِإ 1451329, 14472328. : رظنا لامعتسالا اذه
 ديعسلا مهّظحبو مهتايحبو مهلاعفأبو «مهمهي امم لصح ام ّلكب لب ءموأ5485 رشبلا صئاصخب
 صئاصخلا هيّمسن نأ نكمي ام «نذإ .ءسيل ايديجارتلا نومضم ْنِإ .(1450315.18) ءّيَسلا وأ
 .ةدقعلا وأ «لعفلا لب

 :وطسرأ ىلإ بوسنملا باتكلا ىف ركذ ام وه ,؛«ىكاحت ام ّلقأ يكاحت» ةقوجلا نإ (3)
 طرمطاعمقتف 918628. 1 ١ ١
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 لك نم يلاتلابو «ميمعت لك نم ةصقلا يف ةسوململا ريغ نيلعافلا تايهام وجنت

 كلذك وه اذهو .مهلعفل ةاكاحم ةطساوب اهنع اًربعُم نوكي نأ نكمي «ءيِّبشت

 ةايحلل ةيسايسلا ةرئادلا كانهو ؛زايتماب يسايسلا ّنفلآ وه حرسملا نوك ببس

 وه ديرفلا هعوضوم نوكي يذلا ديحولا نفلا هنإف لثملابو .نفلا ىلإ لقنت ةيرشبلا
 .نيرخآلاب هتاقالع يف ناسنإلا

26 

 ةيرشبلا نوؤشلا ةشاشه
 نوكي نأف ءاّدبأ دارفنالا يف اًنكمم سيل ةعانصلا نع زيمتم وه امب لعفلا ْنِإ

 ناجاتحي مالكلاو لعفلا نإ .لعفلا ىلع ةردقلا نم اًمورحم نوكي نأ وه اًدرفنم ءرملا
 نم ةعيبطلا روضحب ةطاحإلا جاتحت ةعانصلا نأ املثم نيرخآلا روضحب ةطاحإلا ىلإ
 ةطاحم ةعانصلا نإ .ةزجانلا تاجوتنملا عضو لجأ نم ملاع روضحبو ءاهتّدام لجأ

 ةيتوبكنعلا ةكبشلاب ناطاحم مالكلاو لعفلا َّنِإ :هعم ةتباث ةقالع يف يهو ملاعلاب

 يبعشلا داقتعالا نإ .اهعم ةتباث ةقالع يف امهو «نيرخآلا رشبلل تاملكلاو لاعفألل

 امإ وه .هتدحو ىلإ هتوقب نيدي ؛نيرخآلا نع لزعنم وهو «يذلا «يوقلا لجرلا» يف
 ةيرشبلا نوؤشلا لاجم يف ام ءيش ؛عنص» عيطتسن اننأب مهولا ىلع ةمئاق ةفارخ دّرجم

 لعجن نأ وأ ,ءيساركو تالواط عنصن املثم ءالئثم نيناوق وأ تاسسؤم «عنصا
 ريغ وأ يسايس «لعف ّلك نع ىعاولا لودعلا وه وأ '!”«أوسأ» وأ «نسحأ» رشبلا
 وذاك رث انك ربل مح ماحب ذا نكسسلاب يوابوطلا لمألا عم دّحوم .يسايس

 ال حبصت جاتنإ راسم لكل درفلا اهجاتحي يتلا ةّوقلا نإ ."”ىرخأ داوم نيب نم «ةّداما

 ىتح اوناك نييينيثألا َنألو .؛«لضفأ نطاوملا لعجيا مل هنأل سالكيرب ىلع نوطالفأ باع دقل (1)
 .515 ««سايجروفلا» .لبق نم هيلع اوناك امم همكح- ةياهن يف أوسأ

 اًراجم تسيل «ةيرشب ةدام» ةرابع َّنأ نّيبت يتلا ةلثمألاب ءيلم بيرقلا ثيدحلا يسايسلا خيراتلا نإ (2)

 ةسدنهلا يف ةثيدحلا ةيملعلا براجتلا نم ةلماك ةلسلس ىلع حصي ءيشلا سقنو ءاملاسم

 ةداملا عم لماعتلا ىلإ ىعست اهعيمجف ءخلا ءغامدلا ةحارجو ةيجوليبلا ءايميكلاو ؛ةيعامتجالا
 .ثيدحلا رصعلا ةيصاخ لّثمت «ةيلآلا ةيراقملا هذه ّنِإ .«ىرخألا ةداملا عم لماعتت املثم ةيرشبلا

 اوناك ول امك ءرشبلا يف ريكفتلا ىلإ نوليمي اوناك امنإ ةهيبش اًفادهأ نوعبتتي ىمادقلا ناك امدنعو

 لتق يه نيتلاحلا اتلك يف ةديحولا ةياهنلا نإ .نيجدتلاو ضيورتلا ىلإ جاتحت :ةشّحوتم تاناويح
 .ناسنإ وه امب لب «يح نئاك هرابتعاب ةرورضلاب اال ؛عقاولا يفو ءناسنإؤلا
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 تناك وأ «ةينهذ ةوقلا هذه تناك ءاوس ؛لعفلاب رمألا قلعتي امنيح اًمامت اهنم عفن

 «ّيوقلا ناسنإلا زجع نع ةلثمأب [189] ءيلم خيراتلا َّنِإ .ةصلاخخ ةيدام ةوق عوضوم
 يف كارتشالاو نواعتلا ىَّبعي فيك فرعي ال يذلا ىقرألا ناسنإلاو يوقلا ناسنإلا

 ةنيغضلاو «مظعألا داوسلل ةموتحملا ةينودلاب مهني ام اًبلاغ هلشفف .هئارظن عم لعفلا

 هذه ةيقادصم تناك امهم «نكلو .فورعم ناسنإ لكو نيئيدرلا ىلإ اهمهلي يتلا

 .ةلأسملا بلق ّسمت ال اهنإف «تارابتعالا

 «ةينيتاللاو ةينانويلا نأ ركذتن نأ اننكمي ءانه رمألا هب قلعتي ام حّضون يكلو

 نيتبيرق اتناك نإو نيتفلتخم نيتملك ىلع نايوتحت ءةثيدحلا نسلألا فالخ ىلعو

 نأ»و .«أدبن نأ)) ةمعطعأه ناينانويلا نالعفلاف .«لعفن نأ» لعفلا ىلع ةلالدلل

 («يهنن نأ»و ؛لمكن نأ)و «قرتخن نأ)و مه866دو (؟مكحن نأ» اًريخأو «هجون
 لوألا هانعمو) عع7متعو («هجون نأ)و «كرحن نأ») ههعتع نييئيتاللا نيلعفلا ناقياطي

 ةيادبلا «نيئزج ىلإ اًمّسقم ناك لعف ّلك نأ ول امك ودبي انهو .2'!2لمحن نأ» وه
 مهو نوريثكلا هيف كراشي نأ نكمي يذلا لامتكالاو ءدحاو ناسنإ اهزجني يملا

 ةبراقتم تاملكلا تسيلو .ةياهنلا ىلإ نولصاويو ضرغلا «نوهني#و 'نولمحيا#
 ةملكلا ّنِإف نيتلاحلا يفو .كلذك اًّدج هباشتم اهلامعتسا خيرات َّنِإ لب طقف ةهباشتمو
 اهل اًقيقحت ءطقف لعفلا نم يناثلا ءزجلا ىلع ّلدت تناك ءلصألا يف «يتلا
 «ةماع ةفصب لعفلا ىلع ةلالدلل ةلوبقملا ةملكلا تحيصأ معاد ه4 عع

 ىلع اذهو ءصوصخم ىنعم تاذ لعفلا ةيادب ىلع ةّلادلا تاملكلا تحبصأ امنيب
 نأ»و «مكحن نأ» ةصاخ ةلالدلا ىلإ يضفت 4معطعفه نإ .ةسايسلا ةغل يف لقألا
 نأ» ىلع ةلالدلا ىلإ ىضفت 8866و ءاًصوصخم الامعتسا اًلّمعتسم ناك ىتم (هجون

 ا .«كّرحن نأا ىرحألاب وأ 'هجون
 دنعو) [هئارظن نيب اًمدقم] ناك يذلا دئاقلاو ددجملا ةمهم َنِإف اذكهو

 ةيلالقتسالا مدع نإ ؛مكاح ةمهم ىلإ تلوحت دق ؛(كولملا نيب اكلم ناك ءسوريموه
 نم نيرخآلا هاجت دئاقلاو ددجملا ةيلالقتسا مدعو «لعفلا هفرعي يذلا لدابتملا لوألا

 دق ءمهسفنأ مهل لعفلا ةصرف لجأ نم هنع هعابتأ ةيلالقتسا مدعو ؛ةدعاسملا لجأ

 0. لاتاك .س :رظنا] سوريموه ىدل امهلامعتسا ةصاخبو م:2(ءاطو ة:ءطعأا» ىظفل لوح (1)

 تومعااع 1؟هعاععاطسعط لعع [طكوصععمو نمل لعع [1هردعملعصس, 1889].
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 ةيحالص حبصأ يذلا ءمكحلا ةفيظو :اًمامت نيتفلتخم «نيتفيظو ىلإ مسقنا
 ءديحو مكاحلا اذه ّنِإ .هاياعر بجاو حبصأ يذلا ءذيفنتلا ةفيظوو ءمكاحلا

 هتردابم لالخ نم اًدرفنم ددجملا ناك املثم اًمامت «هتّوَقِب نيرخآلا ٌدض درفنمو

 رهظت دئاقلاو ددجملا ةّوق نكلو .هجهن ىلع نوريسي اًعابتأ دجي نأ لبق 1

 يفو .يلعفلا لامتكالا يف ال ءاهذختي يتلا ةرطاخملا يفو هتردابم يف طقف اهسفن

 قيقحت نم عقاولا يف وه امب «هسفنل «بلاطي نأ نكمي هنإف «حجانلا مكاحلا ةلاح

 يذلا وهو هب لبقيل («*!(نونميمغألا مودسعت202 نكي مل ءيش اذهو - نيرخآلا

 نيذلا كئلوأ ةرق ءلقنل ءركتحي مكاحلا نإف «ةبلاطملا هذهبو .اًمكاح ال اكلم ناك
 ةوقلا مهو دلوي اذكهو ءءيش يأ قيقحت عيطتسيل نكي مل مهتدعاسم نود نم

 .ديحو هنأل رداقلا يوقلا لجرلا ةفارخ اهعمو ةداعلل ةقراخلا

 هنإف ءمهب ةقالع يفو ةلعاف ىرخأ تانئاك نيب اًمئاد كّرحتي لعافلا ْنألو

 نأو لعفن نأف .لعفنم هسفن تقولا يفو ءاّمئاد وه لب ءاّدبأ «لعاف» دّرجم سيل
 امنإ لعف اهؤدبي يتلا ةصقلاو «ةدحاو ةلْمَعَل نيلباقتم نيهجو ةباثمي امه لعفنن

 نأل «ةيهانتم ال جئاتنلا هذه .هولتت يتلا تالاعفنالا نمو ثادحألا نم نّوكتت

 در لك هيف حبصي ٍطسو يف لعفي ؛ناكم يأ نم يتأي نأ نكمي هنأ مغرو «لعفلا
 نأ امبو .ةديدج تاراسمل اًببس راسم ّلك هيف نوكيو ةلسلس يف لعف ّدر «لعف

 هنوك ىلإ ةفاضإلاب «لعفلا درو «ةّصاخلا اهلاعفأ ىلع ةرداق تانئاك يف رثؤي لعفلا

 لعفلا ّنإف ءاذكهو .نيرخآلا يف رثؤيو هرودب قلخي ديدج لعف اًمئاد وه «ةباجتسا
 انوكي نأ نكمي الو ةقلغم ةرئاد يف اًدبأ ناكّرحتي ال رشبلا نيب لعفلا درو

 بيبحت يشاببلا لمفلل اًريمم نيل يقاتاللا اذهو «نيطارتن نيفرط نيب نيرصحتم
 «ناك ةلدابتملا ةيرشبلا تاقالعلا ىهانت ال نأ ول امك ؛«ةملكلل قّيضلا ىنعملاب

 مهنم تلفن نأ نكمي نيذلاو مهلاط نيذلا سانلل يهانتماللا روهمجلا ةجيتن .طقف
 رغصألا لعفلا نأل ؛ةلوقعمو ءةدودحم تايفرظ راطإ لخاد لعفلا ىلإ عوضخلاب

 كلذو «يهانتاللا سفن ةرذب لمحي رثكأ ةدودحملا تايفرظلا يف اًعضاوت رثكألاو

 .تاليكشتلا لك رييغتل يفكت «ةدحاو ةملك اًنايحأو ءاّدحاو اًندح ّنأل

 اًمئاد ميقي هنإف «لعفلل زيمملا نومضملا ناك امهم هنأ كلذ ىلإ فضأ

 .ةداورط ىلع راغأ يذلا شيجلل دئاق وهو «ينانوي كلم 2
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 لك يطختلو دحلا تايلمع لك ىلع طغضلل ةئثياحم ةعزن هل ْنإف يلاتلابو «تاقالع

 نوؤشلا لاجم يف دجوت يهو «'!'دودح ةماقإو [191]دح تايلمع ةمثو .دودحلا

 ىلع بجي يذلا موجهلا ةمواقم ىلع رداق عافد قسن اًدبأ بهت ال اهنكلو ؛ةيرشبلا

 تاسسؤملا ةشاشه ْنِإ .هل ةناكم ىلع ءهتطساوب ءلصحي نأ ديدج ليج لك
 نم يتأت رشبلا عمجتب قّلعتي ام لك ةشاشه ءّماع لكشبو «نيناوقلاو ةيرشبلا
 نإ .ةيرشبلا ةعيبطلا ةشاشه نع اًمامت ةلقتسم يهو ؛«تادالولل يرشبلا عضولا

 يمحت يتلا دودحلاو «تيب لك دودح نّمؤيو ةصاخلا ةيكلملاب طيحي يذلا جايسلا

 لعجتو بوعشلا يمحت يتلا نيناوقلاو .ةنكمم ةيداملا اهتيهام لعجتو ؛برعشلا
 نوؤشلا رارقتسا ىلإ ةبسنلاب ةريبك ّدج ةيمهأ كلمت ءانكمم يسايسلا اهدوجو
 ئدابملا هذه جتنت ال اهسفن ةيرشبلا نوؤشلا لاجم ةطشنأ ْنأل «طبضلاب ةيرشبلا

 ةهجاومل ةقلطم تانامض رْفوت ال نوناقلا نم ّدحلا تايلمع نإ .يمحتو دحت يتلا
 ةيامح تسيل نطولا ضرأ دودح نأ املثم اًمامت «دالبلا لخاد نم ةيتآ ةيلمع

 هتردقل رخآلا هجولا ءطقف وه لعفلا يهانت ال ّنِإ .جراخلا نم ةيلمع نم ةدكؤم
 ةليضفلا نإف ببسلا اذهلو ؛ةزّيمملا هتيجاتنإ :يأ «تاقالع ةرولب ىلع ةعئارلا

 «ٌقحب ةيسايسلا لئاضفلا ىدحإ يه «دودحلا مارتحالو .لادتعالل ةيكيسالكلا

 ءاَدّيج نوفرعي نوينانويلا ناك املثم) ء[ةوطسلا] يه قحب ةيسايسلا ةبغرلا نأ املثم
 .هداقتعا ىلإ ليمن املثم ةّرقلا ةدارإ ال (لعفلا تايناكمإ يف ءاربخلا مهو

 مسجلا يف اهدجن يتلا دودحلا ةماقإو ةعونتملا ّدحلا تايلمع نأ امب نكلو

 اهنإف «لعفلل يلصألا يهانتاللا ّدض ةيامحلا ضعب رفوت نأ نكمي «يسايسلا

 الو .اهل يلصألا عّقوتلا مدع :ةريبكلا ةيناثلا ةيصاخلا ةهجاوم نع اًمامت ةزجاع

 ء«صوصخم لعفل ةيقطنملا جئاتنلا لك عّقوت ىلع ةردقلا مدع ةلأسمب رمألا قّلعتي

 لب «لبقتسملا عّقوت ىلع اًرداق ينورتكلإ بوساح اهيف نوكي نأ نكمي ةلاح يهو

 اهمهلت يتلا لاعفألاب لب نيناوقلاب اًمتهم نكي مل يذلا ءويكستنوم نأ لججسن نأ مهملا نمل هنإ (1)
 1ومولا 365 انك آ, هطفطا, هك. ةقلتخم تانئاك نيب طباور اهرابتعاب نيناوقلا فّرعي ءاهحور

 آنا ل
 كلذ ببسو «تاديدحتو دودح ةباثمب فّرعت اًمئاد تناك نيناوقلا ْنأل ئجافم فيرعتلا اذه ْنإ

 لاثملا ليبس ىلع ناك ءاوس ؛مكحلا ةعيبط» هامس امب اًمامتها ّلقأ ناك ويكستنوم نأ وه
 ةيرشبلا ءاوهألابو « ...لعفيل زجنأ دق هب يذلا هئدبم» ب همامتها نم اًيدرف اًمكح وأ ةيروهمج
 .1 لصفلا 111 باتكلا .(هكرحت يتلا
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 سسأتتو أدبت «لعفلا ةجيتن اهرابتعاب يهو .خيراتلاب ةرشابم قّلعتت ةيصاخ اهنإ
 ةيصاخ تناك امهم هنأ وه «ةيلاكشإلاو .لعفلل ةفطاخلا ةظحللا دعب ةرشابم [219]

 ةايحلا يف وأ ةصاخلا ةايحلا يف ىّدؤت تناك ءاوس «ىلتت يتلا ةضقلا نومضمو

 َنإف ءمهنم اًريغص اًددع وأ نيلثمملا نم اًريبك اًددع تنمضت ءاوسو «ةيمومعلا

 نوكي ثيح ةعانصلا لباقم يفو .لمتكت امدنع طقف فشكني نأ نكمي ّماتلا اهانعم
 جذومنلا نم وأ «ةروصلا نم يتأي زجانلا جوتنملا ىلع مكحلا نم نكمملا ءوضلا

 يلاتلابو «لعفلا تاراسم ريني يذلا ءوضلا ّنإف ءاّقبسم يفرحلا نيع هكردت يذلا

 لك تومي امدنع ةداعو ءاهتياهن دنع طقف رهظي ةيخيراتلا تاراسملا لك

 ىلإ ةبسنلاب :يأ .ءطقف يوارلا ىلإ ةبسنلاب اّلِإ اًمامت لعفلا فشكتني الو .نيكراشملا
 رمألا هب قلعتي ناك ام اًمئاد فرعي كش نود نمو فلخلا ىلإ رظني يذلا خرؤملا

 مهنأ مغرو ؛مهسفنأ نولثمملا اهيوري يتلا صصقلا لك نإ .نيكراشملا نم لضفأ

 ريدج لكشب كلذو «يعاودو فادهأو اياون ضرع نوعيطتسي ةردان تالاح يف

 ةلالد ىلإ اًدبأ يقترت الو ةعفان قئاثو الإ تسيل خرؤملا يديأ نيب اهنإف «ةقثلاب

 نع اًيفخ نوكي نأ ةرورضلاب يغبني يوارلا هلوقي امف .اهتحص ىلإ الو خرؤملا ةصق
 هنأل «جئاتنلا يفو لعفلا يف طرخنم هنأ املاط لقألا ىلع كلذو .هسفن لثمملا

 صصقلا تناك اذإ ىتحو .ىلتت يتلا ةصقلا يف هلعف ىنعم نمكي ال «هيلإ ةبسنلاب

 .لثمملا سيلو «اهجتنيهو ةصقلا كردي يذلا وه يوارلا نإف ءلعفلل ةموتحم جئاتن

27 

 ينانويلا ّلحلا

 مالكلاو لعفلا فشك ةيصاخب يميمح لكشب طبترم جئاتنلا عقوتل مادعنالا اذه

 اًقبسم باسحلا عيطتسن نأ نودو تاذلا ةفرعم نود «انألا» نع امهيف فشكن نيذللا

 تومي نأ لبق 27 ىمسي نأ نكمي دحأ ال نأب ميدقلا لوقلاو .فشكن نمع

 هانعم كردن نأ انناكمإب ناك اذإ ةطقنلا هذه يف «ٌكش نود ءانل حضوي نأ نكمي

 ةيهيدبلاو ةريهشلا ةينيتاللا ةمجرتلاو ؛راركتلا نم ةنس فلأ فصنو نيفلأ دعب يلصألا

 نأ اهسفن يه عيطتست ال معونم ةماع ممر عن طءوضنك ءوكع لذعأ مو165+ امور يف دعب

 ميركت ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ةسرامم تمهلأ دق اهنأ مغر «ىنعملا اذه نع رّبعت

 ةداعسلا ينعت ال هده مهدنه ّنأل .نمز ذنم اوتام دق اونوكي نأ دعب طقف اهيسيدق
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 رّبعت ةملك اهنإ .رسفت نأ ىتح امبر [193]و .مجرتت نأ نكمي الف ؛ةنيكسلا الو

 لك قفارت يتلا ةيهافرلا هبشي ام اًيفرح ينعتو «ةينيد قراوف نود نكلو ةكرابم نع

 ىرُيو نيرخآلل طقف رهظي نكلو «ةزيمملا هتيوه يهو ءهتايح لالخ نم ناسنإ
 نسح نع فلتختو «جازم يهو «ةداعسلا نع فلتخت اهنإف «يلاتلابو ."'”ههنم

 ,ىرخأ تارتف يف هصقنيو هتايح نم تارتف يف هكلمي نأ ءرملل نكمي يذلا علاطلا

 ىلع ةرداق يه الو رييغت عوضوم تسيل يهو مودت ةلاح ءاهسفن ةايحلا لثم
 سفن امه كلذك ناك دق هتههنسم» نوكي نأو ءه4لهننسو» ءرملا نوكي نأو .هقيقحت

 ءرملا نوكي نأو (©8 هتتقو) ؛اَدّيج شيعن» نأ لثم طبضلاب ءوطسرأ بسح ءيشلا

 وأ نيتلاح اتسيل امهنإ ؛ةايحلا مودت ام ردقب ءيشلا سفن امه «اًديج شاع» دق

 ناريشي امهو ءانمّلعت دق نوكن نأو مّلعتن نأ لثم ءناسنإلا ةيصاخ نارّيغي نيطاشن

 .”نيتفلتخم نيتيئمز نيترتف يف صخشلا سفنل نيتفلتخم ّدج نيتلاح ىلإ

 ريغ لكشب اهسفن فشكت اهنأ مغر ءصخشلل رّيغتت ال يتلا ةيوهلا هذهو

 ؛ملكتملاو لعافلا ةصق يف طقف ةسوملم حبصت اهنإف «مالكلاو لعفلا يف سوملم

 ةسوملم ةيهام اهرابتعاب كردت نأ :يأ .ءفرعت نأ نكمي اهنإف .كلذك اهفصوب نكلو

 ةيرشبلا ةعيبطلا ال «ةيناسنإلا ةيهاملا َنِإف ءىرخأ ةرابعبو .اهتياهن غلبت نأ دعب طقف
 نوكي نم  ةيهام لب ؛درفلا بويعو لاصخ عومجم الو (دجوت ال يهو) اًمومع

 ىوس اًئيش اهفلخ كرتت الف ؛ةايحلا يهتنت امذنع طقف دجوت نأ نكمي ام صخش
 هفلخ كرتي نأ يف ءاًّيساسأ» نوكي نأ ىلإ يعو نع فدهي نم لك نإف يلاتلابو .ةصق

 راتخي نأ بجي لب طقف هتايحب رماغي ال نأ يغبني «ةدلاخ ةرهش هل نارفوت ةيوهو ةصق

 5همطمداه5 اكلم بيدوأ سيلقوفوس رظنا] 20ة150هنهو لهذه ل ليوأتلا اذه لوح (1)

 :ةيلاتلا تايبألا ةصاخو ©ءلتماند 8ع« 11865].

 <15 عقق ن5 ةصعت ماعمص/أ2 ءانلهتتت0طتق5 مطعرفمسا/ غ (050016مه طمدممق لعاكعأو/لءولن كمالدمأ

 2مماعاتمهت».

 هاجتا ليوحتو رهظملا هكاردإ نم تان43100818 رثكأ لّمحتي نأ عيطتسي ءناسنإ يأ «نذأ نم»

 ءالؤه :ةصاخلا هتفرعم (سروك) ةقوجلا ٌرقت عطاقلا هيوشتلا اذه ّدض هنإو '؟هرهظم يف

 مهامع وه امنإ نينافلا سؤب ّنإَو ءلاثمك مهنيعأ مامأ موقي بيدوأ ناطيش نأ ءنوري نورخآلا

 .«مهب صاخلا 421208 ناطيشلا مامأ

 .اهيلي امو 1046 23 «اقيزيفاتيملا» :وطسرأ (2)
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 ال يذلا ناسنإلا ّنِإ .اًرّكبم اًئومو ةريصق ةايح ««ليخأ» لعف املثم .:ةحضاو ةرابعب
 ةمظعلو هتيوهل قلطملا دّيسلا ىقبي يذلا ديحولا وه «عفرألا هلعف دعب ءاقبلا يف رمتسي

 [194] هلمعل ةنكمملا جئاتنلا مامأ بحسني هنإف توملا لخدي نيح هنأل .نكمملا
 «نّيبت اهنأ وه «ةيجذومنلا اهتلالد ليخأ ةصق يطعي امو .أدب دق ناك ام ةلصاومو

 دكأتي نأ نكمي ءرملا ّنأو «ةايحلا نمثب طقف ةداعسلا ىرتشُت نأ نكمي هنأ ةدحاو ةعفد
 «ةريغص ءازجأ يف هيف انسفنأ فشتكن يذلا ةايحلا رارمتسا نع يلختلاب طقف كلذ نم

 .اهسفن ةايحلا عم لعفلا ةصق يهتنت ثيحب ءدحاو لعف يف اهلمكأب ةايح عيمجتب

 نم يذلاو ءاححرؤم مأ ناك اًرعاش يوارلل اًعبات ىقبي ء.حيحص اذهو «ليخأ ىتحو

 زايتماب لطبلا «يلاتلابو «ديحولا «لطبلا» هنكلو ؛اًرباع هلعف ءيش لك ىقبي هريغ

 ةصق لثمي مل هنأ ول امك هنإ ثيحب ؛هلعف ةلالد لماك يوارلا يدي نيب عضي يذلا

 .هسفن تقولا يف «اهعنص» دق هنإ لب ةطاسببو ءطقف هتايح

 لوقن املثم هيف غلابم لكشب ينادرف لعفلل روصتلا اذه نأ كلش الو
 لماوعلا باسح ىلع تاذلا نع فشكلا هاجت ةبغّرلا ىلع دّكؤي هنإ .''”مويلا
 حبصأ دقف لكشلا اذهبو .عقوتلا مادعنا ةلاح نم تلفي اذكهو ءىرخألا

 ام لكش يف رْثأ يذلا «ينانويلا يكيسالكلا رصعلا ىلإ ةبسنلاب لعفلا جذومنأ

 - نيرخآلاب هسفن سيقي وهو ءرملا روهظ لاعفنا  ةيردأاللا ركف ىمسُي ناك
 اًرشؤم هرابتعابو .ةلودلا  ةنيدملا يف ةسايسلا موهفم سسؤي لاعفنا وهو

 تارّوطتلا لك فالخ ىلع ؛نيينانويلا ٌنإف ءدئاسلا ريثأتلا اذهل اًذج اًمهم
 ناك ؛مهيأر بسحف .ةيسايسلا ةطشنألا نيب نم عيرشتلا اوربتعي مل «ةقحاللا

 هيهنيو هلمع زجني نأ هيلع ناك اًصخش :يأ «ةنيدملا روس يناب لثم عّرشملا

 وأ يفرح لثم لموع دقف يلاتلابو .أدبي نأ يسايسلا طاشنلا عيطتسي نأ لبق

 ىلإ ةجاح نود فظويو جراخلا نم ىعدتسي نأ نكميو يرامعم سدنهم لثم
 مامتهالا يف قحلا مها1[ءانعو[881 يسايسلل ناك امنيب ءاّبطاوم نوكي نأ

 لماكلاب اًصّصخم ةنيدملا يف دجوت نأ نكمي يتلا ةطشنألا فلتخمب

 جئاتن «ةنيدملا لوح روّسلا لثم ؛نيناوقلا نكت مل مهيلإ ةبسنلابف .نينطاوملل

 الاد ««نع اًديعب) طعاهك نم ةّقتشم (ءادك(05) «درف ّلك» ىلع ّلدت ىتلا ةينانويلا ةملكلا نوكو (1)
 .نانويلا دنع «ةيئادرفلا» هذه روذج قّتعت ىلع
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 نأ بجي ناك لعفلا رشبلا أدبي نأ لبقف .منصلا تاجتنم تناك لب .لعفلا

 ءاضفلاف .ةقحاللا لاعفألا اهيف قّقحتت نأ نكمي ةينبو اًدّدحم ًءاضف رّفوتي

 عرشملاز ءنوناقلا يه هتينئبو  ةنيدملل يمومعلا لاجملا وه [[95]

 تايهاملا هذه نكلو ."7ةناكملا سفن ىلإ نايمتني اناك يرامعملا سدنهملاو

 لب ءانيثأ يه ةئيدملا نكت مل) ةسايسلا نومضم لّكمت نكت مل اهسفن ةسوململا
 لالخ نم هفرعن يذلا راهصنالاو ءامتنالا سفن رّفوت نكت ملو :7”(نييئيثألا
 .ينامورلا فنصلا نم ةينطولا

 ةنيدملا ءانبو نيناوقلا عيرشت اعفر دق وطسرأو نوطالفأ نأ حيحص هنأ مغرو

 اعّسو دق امهنوك ىلإ ريشي ال اذه ّنِإف «ةيسايسلا ةايحلا يف بتارملا ىلعأ ىلإ
 ربتعي ناك ام لمشت اهنأ ةجرد ىلإ ةسايسللو لعفلل ةيساسألا ةينانويلا براجتلا
 «ةيطارقسلا ةسردملا ْنإف ءسكعلا ىلعو .سيسأتلاو عيرشتلا :ةيسايسلا امور ةيرقبع
 اهنأل «ةيسايس لبق ام نيينانويلا ىلإ ةبسنلاب تناك يتلا «ةطشنألا هذه ىلإ تتفتلا دق

 ذيفنتو عيرشتلا َنإف «مهيلإ ةبسنلابف .لعفلا ضراعتو ةسايسلا ضراعت نأ ديرت تناك
 رشبلا ْنأل ةيعورشم رثكألا نايسايسلا ناطاشنلا امه باختنالا ةطساوب تارارقلا

 فده هراسملو ءسوملم جوتنم مهلعف ةجيتن نإ :«نييفرحلا لثم نوكلسي» امهيف
 وه لب ؛(مىهتك ) اًلعف دعب سيل اذه ىرحألاب وأ ءاذه دعي ملو .0”حوضوب فرعي

 اولاق دق مهنأ ول امكف .اًئيقي رثكألا هنأل ةفسالفلا هلّضفي يذلا وهو (مدذعوذؤ) ءاشنإ

 جئاتن تاذو ةدودحم ريغو ةرباع اهنوك عم لعفلا ةكلم نع رشبلا ىلخت ام اذإ هنإ

 .ةيرشبلا نوؤشلا ةشاشهل جالع دجوي نأ نكمي هنإف «ةينيقي ريغ

 رثكأ فالتخا كلانه سيل 1141525. «سوخاموقين قالخأ» :وطسرأ «لاثملا ليبس ىلع :رظنا (1)

 يقب ءامور يفف .نوناقلاو ضرألا هاجت ةفلتخملا امهفقاوم نم امورو نانويلا نيب «ةيساسأ

 لك هب طبترت نأ بجي ناك يذلا ريبكلاو مساحلا زاجنإلا اهنيناوق عضوو ةنيدملا سيسأت

 .ةيعرشو ةيسايس ةيحالص بستكت يكل تازاجنإلاو لاعفألا
 83/1. 1. 5هطفعط عصسعزت عع. «(13 ؟هدمهاتمم لع 18 كاع عمععوانع» 210م 0ع ميع4 (1953). :رظنا (2)

 هنع رّبعي نأ «نييلبابلا» موهفمل نكمي ثيح .لباب لامعتساب ينانويلا لامعتسالا نراقي رهو
 .لباي ةئيدم ضرأ بعش :لوقب طقف

 هل مهلعف نأل .ءطعئممةءعءعطصمأ نييديلقتلا نييفرحلا لثم نوفرصتي مهدحو [نيعّرشملا] نأل» (3)

 [ةلةءمرسهعطعقم «(موءمطتومت2) سلجملا هعضو يذلا موسرملا وهو .656181028 سوملم فده

 طاطتنعع !141529].
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 يف لعفلا لاثم وطسرأ اهيف ذختي يتلا [196] ةردانلا ةلثمألا يف اًحوضو رثكألا

 بايغلا كلذ عمو .عفتنملاو ريخلا لعاف نيب ةقالعلا يف ء.ةصاخلا ةايحلا ةرئاد

 «نامورلا دالب ال «ةميدقلا نانويلا دالب ةيصاخ يهو قالخألل يئاقلتلاو حيرصلا

 امم رثكأ مهدعاس نم اًمئاد بحي ريخلا لعاف نأ عقاو نم اًقالطنا اًلوأ أدبي هنإ
 لعاف نأ امب ءبسحف يعيبط رمأ هنأ نييبتب كلذ ريسفت لصاوي هنا مث .هنوبحي

 نإ .ريخلا لعف لمحت ىوس عفتنملا لعفي مل امنيب ©5808 ءاّرثأ زجنأ دق ريخلا

 بحي املثم ,«اهعنص» يتلا عفتنملا ةايح :يأ ءوطسرأ بسح ءريخلا لعاف

 لقأ ءداكلاب ءوه هرثأل رعاشلا ٌبح ْنَأ هءاّرق وطسرأ رّكذيو ءهدئاصق رعاشلا

 يف لعفلا يف رّكفي هنأ حوضوب ريسفتلا اذه نيبيو ."'”اهئانبأل مأ بح نم اًعافدنا
 مت دق «رثأ» تارابع يف رشبلا نيب ةقالعلا :يأ ءهتجيتن يف ركفيو ءعنصلا تارابع

 مءهحتق ةسلو نيب :يأ ءةعانصلاو لعفلا نيب زييمتلل ةديكألا هتلواحم مغر) هزاجنإ

 هنأ مغر «ليوأتلا اذه نأ اًمامت يهيدبلا نم هنإف «ةلاحلا هذه يفو ."”موزءدذو
 ريخلا لعاف نم اّلك نأ لوبق عم دوحجلا ةرهاظل يسفنلا ريسفتلا يف ديفي نأ نكمي
 لعفلا دسفي هنإف عقاولا يفف ءعنصلا تارابع يف لعفلا ليوأت لوح ناقفتي عفتنملاو

 عرشملا لاثم نإ .اهرولبي نأ يغبني ناك يتلا ةقالعلا :يأ «ةيقيقحلا هتجيتنو ءهسفن

 يف هرودو عّرشملا ةمهمل ةينانويلا ةركفلا نأل ءطقف ءانيلإ ةبسنلاب اًلوبق لقأ
 نإف «تالاحلا لك يفو ءةصاخلا انتركف نع اًّدج ةديعب يه يمومعلا لاجملا
 نومضم حبصي نأ هنكمي ال «ينانويلا رّوصتلا يف عّرشملا طاشن لثم ءرثألا

 ؛لعفلا لصاوي نأ هيف بوغرملا ريغ نم وأ نكمملا ريغ نم ناك اذإ اّلِإ «لعفلا

 ريغو يلصألا هانعم رسخي نأ طرشب الإ اًجوتنم غلبي نأ لعفلل نكمي الو
 .اًمئاد اًمامت شهلاو ءسوململا

 سيسأت وه ةشاشهلا هذهل ينانويلا يفسلفلا لبق امو لوألا جالعلا ناك دقل

 ةينانويلا ةنيدملا لبق ام ةيرجت يف روذج تاذ تيقبو تدلو دق ةنيدملا نإ .ةنيدملا

 :يأ [197] ,(ةو6م) اًعم اوشيعيل رشبلا ءانع قحتسي رمألا لعجي امل اهرّوصتو

 امبر وه هسفن ةيرشبلا تاقالعلا رهوج مّظحي نأ هنكمي جالعلا اذه نأ فيك

 .اهيلي امو 2 13 1168 ردصملا سفن (1)
 .1140 ردصملا سفن (2)
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 اًصّصخم ناك اَلَّوأف .ةجودزم ةفيظو هل ناك .2!”لاعفألاو تاملكلا يف كارتشالا»
 نكي مل ام «تازارتحالا ضعب عم ناك نإو ؛مئاد لكشب اوزجني نأب رشبلل حامسلل

 مهتويب اوكرتي نأ مهيلع ناك يتلا يهو «ةردانو ةداعلل ةقراخ ةيلمع هرابتعاب الإ اًنكمم

 نأ :يأ ««ةدلاخلا ةرهشلا» باستكا يف ةنيدملا ديزت نأ ضرتفي ناك دقل .اهلجأ نم

 ناك دق هنأ مالكلا يفو لعفلا يف رهظيلو «هسفن زييمتل صخش لك ظوظح يف ديزت

 يذلا راهدزالل يسيئرلا ببسلا نكي مل نإ «بابسألا نم اًدحاو نإ .ديرفلا هزّيمت يف

 لقأ اًشهدم نوكي داكي يذلا عيرسلا روهدتللو ءانيثأ يف ةيرقبعلاو ةبهوملل قدصي ال
 نم لعجي نأ ؛ةياهنلا ىلإ ةيادبلا ذنم .ءطبضلاب لوألا هفده ناك :؛ةلودلا  ةنيدملل

 ةطبترم يهو «ةنيدملل ةيناثلا ةفيظولا امأ .ةيمويلا ةايحلل ةيداع ةرهاظ ةداعلل قراخلا

 تناك دقف «ةئيدملا دوجو لبق تبَرُج املثم لعفلا فدص عم ىرخأ ةّرم يميمح لكشب

 ناك دق هنإف «هتيص قحتسي بسك لجأ نم هنأل نيرباعلا مالكلاو لعفلا جالع رفوت

 الاثم سوريموه نكي ملو .قحب «اًدلاخ» حبصيلو «ىسني ال يكل ةردان صرف كانه

 هذهك ةميظع دج ةيلمعف ؛«نيينانويلا يّبرم» يلاتلابو «ةيسايسلا رعاشلا ةفيظول اًعطاس
 نم ديدعلا دعب اهدلخيل رعاش دجوي مل اذإ ىسنت نأ نكمي ناك ةداورط برح لثم

 مل اذإ ةيرشبلا ةمظعلل لصحي نأ نكمي امل اًدج اًديج الاثم يطعي ثيحب نينسلا تائم

 . اهرارمتسا لجأ نم مهيلإ دنتستل ءارعشلا ىوس اهل نكي

 ناك امو «ةينانويلا ةلودلا  ةنيدملا قاثبنال ةيخيراتلا بابسألاب انه متهن نلو

 دق اهدوجو رربم لوح هيف نوركفي اوناك امو «هلوح هيف نوركفي مهسفنأ نوينانويلا
 يف سالكيربل ةريهشلا تاملكلا اندمتعا ام اذإ  ةئيدملا ْنِإ .اًمامت اًحضاو هولعج
 ىتح ضرأ لكو رحب ّلك اومغرأ نيذلا كئلوأ ّنأب اًنامض يطعت - ةيئيبأتلا ةبطخلا

 ال ةجاح يف اونوكي نلو دهاش نود نم اوقبي نل ؛مهتأرجل اًحرسم حبصت

 نمف ؛ امهحدمو امهدمحل تاملكلا مظني فيك فرعي رخآ درف يأل الو سوريموهل

 ةرولب ىلع نيرداق نونوكيس نولعفي نيذلا كئلوأ ؛نيرخآلا نم ةدعاسم نود

 مهرصع يف مهباجعإ ماهلإل ءاًّعم ةريرشلاو ةبيطلا مهلاعفأل ةدلاخلا ىركذلا

 يف ةكرتشملا رشبلا ةايح َنِإف ءرخآ ريبعتبو ؛'"ةقحاللا مهروصعو رضاحلا

 .[1126612 ردصملا سفن] . موي تاذ كلذ وطسرأ ركذ امك رم همه اون م:380081ه8 !هاهمهعأ8. (1)

 1طنعإللنلعو 11. 41 (2)
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 لعفلاو رثكأ ةرباعلا ةيرشبلا ةطشنألل[198] ةنماض ودبت تناك ةنيدملا لكش

 صصقلاو لاعفألاو ءرثكأ ةفطاخلاو ةيدام لقألا ةيرشبلا «تاجتنملا»و مالكلاو

 .داسفلل ةلباق ريغ حبصت اهنع جتنت يتلا

 - نيناوقلا هنمضت لكشلا ثيح نمو روسلا هنمؤي ايدام ةئيدملا ميظنت نإ

 نم عون اذهو  فرعت ال اهلعج ّدح ىلإ اهتيوه ةقحاللا لايجألا رّيغت نأ ةفاخم

 نل ةفطاخلا هتمظعو رباعلا هدوجو نأب ينافلا لعافلا دعت اهنإ .ةمظنملا ةركاذلا

 ةماع ةفصبو .هيلإ عامتسالاو هتدهاشم نم يتأت ةيعقاو يهو ءاّدبأ ةيعقاولا صقنت

 ءاورضحي نأ «ةنيدملا جراخ ؛مهنكمي نيذلا رشبلا نم هتارظن روهمج مامأ روهظلا

 وأ سوريموه موقي نأ يغبني يلاتلاب يذلاو لعفلا ءادأل ةريصقلا ةدملا ءطقف

 .كانه اونوكي مل نمل هليثمتل «هتنهمب نومتهملا نورخآلا»

 «كرتشملا لعفلا نم ةرشابم قثبني يسايسلا لاجملا َنإف ليوأتلا اذه بسحو
 «ءطقف «طبتري ال لعفلا ْنِإف ءاذكمو .فلاعتأالاو تاملغلا يف كارتشالا» نم

 وه لب ءاًعيمج هيف كرتشن يذلا ملاعلا نم يمومعلا ءزجلا عم اًدج يميمح لكشب
 تمسر دق نوناقلا دودحو ةتيدملا روس ْنأ ول امك هنإ .هنّوكي يذلا ديحولا طاشنلا

 ال ةتبثملا ةيامحلا هذه نم مورحم وهو هنأ ديب ءدعب دوجوم يمومع ءاضف لوح

 مالكلاو لعفلا ةظحل مامأ هئاقب ىلع ظفاحي نأ عيطتسي الو ءمودي نأ عيطتسي

 رشبلا نأ ول امك هنإف اًيرظنو اًيزاجم لب .عبطلاب ءاّيخيرات ال انملكت اذإو .اهسفن
 يذلا وهو اًمئاد لعفلا ءاضف اولعجي نأ اودارأ دق ةداورط برح نم اوداع نيذلا

 ىلإ نودوعي امنيح مهتتشتل ءانفلا نم هوعنمي ىتح .مهمالآو مهلاعفأ نم قثبنا

 ميظنت اهنإ ؛يداملا اهعقوم ديدحت يف ةنيدملا تسيل «قحب ةنيدملا ْنِإ

 رشبلا نيب ٌدتمي يقيقحلا هؤاضفو .اًعم مالكلاو لعفلا يف رهظي ام اذهو بعشلا

 :هيف نودجوي يذلا ناكملا ناك امهم .فدهلا اذه لجأ نم اًعم نوشيعي نيذلا

 لالتحالل رسلا ةملك تسيل ةريهشلا تاملكلا هذه :«ةنيدم نونوكتسف ُمتبهذ امنيأ»

 ءاضف نيكراشملا نيب اجتني مالكلاو لعفلا نأب عانتقالا نع رّبعت اهنإ ءطقف ينانويلا

 روهظلا ءاضف هنإ .ناكم يأ يفو نامز يأ يف اًبيرقت صاخلا هعقوم دجي نأ نكمي

 رهظي املثم نيرخآلل هيف ٌرّهظأ يذلا ءاضفلا :يأ ؛ةملكلل عسوألا ىنعملا يف
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 وأ ةيح ىرخأ ءايشأ دّرجم مهرابتعاب [199] ال رشبلا دجوي ثيحو ءيل نورخآلا

 .حوضوب مهروهظ نوققحي لب ةيح ريغ

 لعفلا ىلع نورداق رشبلا عيمج نأ مغرو ءاّمئاد دجوي ال ءاضفلا اذه

 لثمو ميدقلا رصعلا يف و «يربربلاو بيرغلاو .دبعلا لثم  مهبلغأ نإف «مالكلاو

 ال  انملاع يف ك0 لجرو فظوملاو «ثيدحلا رصعلا لبق يفرحلاو لماعلا

 .تقولا لاوط هيف شيعي نأ ناسنإ يأ عيطتسي ال «كلذ ىلإ ةفاضإو .هيف نوشيعي

 :اًيسايسو اًيناسنإ انملكت اذإ يهو «ةيعقاولا نم مرحي نأ ينعي هنم ءرملا مرحي نأو

 هيّمسن ام وه عيمجلل رهظي ام ْنأل» عيمجلل هروهظ قْيرط نعو «نيرخآلا
 يميمح وهف .ملح لثم ّرميو يتأي روهظلا اذه صقني ام لكو ؛''”دوجولا
 .©ةيعقاو كلمي ال هنكلو ءاّيصخش انل يرصحو
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 روهظلا ءاضفو (ةوقلا ةطلسلا) رادتقالا

 مالكلا طمن يف اًعم رشبلا نوكي نأ دّرجمب دوجولا يف أدبي روهظلا ءاضف نإ
 ءمكحلل ةعونتملا لاكشألاو «يمومعلا لاجملل يروص روتسد لك قبسيو «لعفلاو

 هتيصوصخ نإ .اهب مظني نأ يمومعلا لاجملل نكمي يتلا ةعونتملا لاكشألا :يأ
 ىلع ظفاحي ال انيديأ رثأ نم نوكت ىتلا تاءاضفلا فالخ ىلع «هنوك ىف نمكت

 تتشت عم طقف ال «يفتخي لب ءدوجولا نم هتنكم يتلا ةكرحلا ةيعقاو مان هئاقب

 بعشل يسايسلا مسجلا مّظحي امدنع ىربكلا ثراوكلا يف رمألا وه املثم  رشبلا

 هنإف ءاّعم رشبلا عمجت امئيأو .اهفقوت وأ ءاهسفن ةطشنألا ءافتخا عم نكلو ام

 عيطتست نأو .دبألل الو «ةرورضلاب ال ءطقف ةوقلاب نكلو «ةّوقلاب كانه

 ثراوك نود نم تومتو راهنت نأ ةريبك تافاقثو ةميظع تايروطاربمإ

 «ل1عمسه ع طعوس 8اطتعو». (11725365) وطس رأ 220(

 نكلو نوظقيتسم مه نيذلا كئلوأ نيب كرتشمو دحاو ملاعلا َّنأ ربتعت يتلا سطيلقريه ةرذش ْنِإ (2)
 سفن اًساسأ لوقتل «(589 روكذم عجرم ءزليد) هب صاخ ملاع ىلإ تفتلي مئان ئرما لك

 .ّوتلل ةروكذملا وطسرأ ةظحالم هلوقت يذلا ءيشلا
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 اه 1 م1710
 [200] ةقوبسم ةيجراخلا «بابسألا» هذه لثم تسيل هنإف ةريثك اًنايحأو  ةيجراخ
 ةيصوصخلا هذه ببسب هنإو  ةثراكلا بلجي يذلا اًحوضو َلقأ يلخاد روهدتب

 دقفي ال .مالكلاو لعفلا ىلع ةياهنلا يف همايق ببسب .يذلا ؛يمومعلا لاجملل

 مث اًلوأ ةيسايسلا تاعومجملا ناكرأ ضّرقي ام ّنِإ .اًدبأ نكمملا هعباط اًمامت
 رادتقالا نّرخن نأ نكمي الو ؛يئاهنلا زجعلاو رادتقالا نادقف وه .كلذ دعب اهلتقي

 .لعفلاب طقف دجوي وه لب ءفنعلا لئاسو لثم «ةئراطلا تالاحلل هيلع ظفاحنو

 ةيداملا تاورثلا ربكأ لوح ةلئثمأب ءيلم خيراتلاو «مدعنت اهنإف ةطلسلا لعفت نيأف

 ال امدنع طقف اًيلمف حبصي رادتفالا ّنِإ .ةراسخلا هذه ضوعت نأ عيطتست ال يتلا

 ةظف لاعفألا نوكت الو ةيواخ تاملكلا نوكت ال امدنع «لعفلاو مالكلا لصفني
 ال امدنعو عئاقو فشكل لمعتسُت لب ءاياونلا ءافخإل تاملكلا لمعتسُت ال امدنعو

 .ةديدلج عئاقو قلخو تاقالع ةرولبل لب ميطحتلاو باصتغالل لاعفألا لمعتسُت

 روهظلا ءاضف «يمومعلا لاجملا دوجو ىلع ظفاحت يتلا يه ةطلسلا نإ

 ةينانويلا اهتقدارمو اهسفن ةملكلاف .نوملكتيو نولعفي مهرابتعاب رشبلا نيب نكمملا
 قتشت ىتلا) ةيناملألا وأ ةثيدحلا اهتاقاقتشاو م65018[0 ةينيتاللا» لا لثم قزطقسنك5

 امك «رادتقالاو .«نكمملا» اهعباط نْيبت ء(مسوعطءه» نم ال .صموعاتعطو 820868 نم

 نكمي ةيهامو سايقلل ةلباقو «ةريغتم ريغ ةيهام سيلو نكمم رادتقا امئاد وه «لوقن
 درفل ةيعيبطلا ةيصاخلا ةردقلا نوكت امنييف .ةردقلا وأ ةوقلا لثم اهيلع دامتعالا

 امدنع يوذيو اًعم نولعفي امنيح رشبلا نيب قثبني (ةطلسلا) رادتقالا نإف «لزعنم

 يتلا تانكمملا لك عم رادتقالا اهيف كرتشي يتلا ةيصاخلا هذه ببسبو .نوقرتفي

 لقتسم رادتقالا نإف «ةّتبلا لماكلاب ةيدام حبصت نأ نود نكل ةيلعف حبصت نأ نكمي

 نإ .ةشهدم ةجرد ىلإ كلذو لئاسولا وأ دادعألا ءاوس ةيداملا لماوعلا نع

 ريغ لكشبو مكحت نأ نكمي اًدّيج ةمظنم اهنكلو اًًيبسن رشبلا نم ةريغص ةعومجم
 نأ خيراتلا يف اًردان سيلو ءاّريبك اًبعش ّمضتو ةعساش تايروطاربمإ اًبيرقت دّدحم

 ةحيحص تولاجو دوواد ةصق نإ) ةينغو ةريبك ممأ ىلع بّلغتت ةريقفو ةريغص اًنادلب
 يف نكلو «نيريثكلا رادتقا نم ربكأ نوكي نأ نكمي ضعبلا رادتقاف ؛طقف اًيزاجم
 : يأ ءاكذلاو «ةردقلا يه لب مسحي يذلا وه رادتقالا سيل نيلجر نيب عارص

 .(تالضعلا ةردق ىوتسم سفن ىلع عارّضلا ةجيتن يف ايدام مهاسي غامدلا رادتقا

 ال ءاّرادتقا دلوت نأ نكمي ءاّيدام يوق مكح دض ةيبعش ةروث ْنإف رخآ بناج يفو
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 ريبك قوفت [201] ةهجاوم يف فنعلا لامعتسا نع تلخت ام اذا ىتح اًبيرقت مواقي

 اهنإ ؛ةرخاس ةركف دكؤملا نم يهو .«ةيبلس ةمواقم» اذه يمسن ءةيداملا ىوقلل

 نكمي ال هنأل ءاهفاشتكا ّمت يتلا لعفلا يف ةعاجنو اًطاشن قرطلا رثكأ نم ةدحاو

 رصتنملا كرتت رزاجمب طقف لب ءاّراصتنا وأ ةميزه دلوي نأ نكمي عارصب هجاون نأ
 .اناومأ مكحي نأ دحأل نكمي ال هنأ امب ءهراصتنا نم كلذك اًمورحمو اًمزهنم

 مهضعب عم ساتلا شيع وه رادتقالا دلوتل يرورضلا ديحولا لماعلا نإ
 لعفلا تاناكمإ َّنإ ثيحب ءطقف اًدج ىميمح لكشب رشبلا شيعي امدنعف .ضعبلا
 اهرايتعاب يهو .ندملا ساسأو نحاس رادتقالا ٌّنإف «ةرضاح اًمئاد نوكت

 لعفلاب يلاتلاب وهو «يبرغلا يسايسلا ميظنتلا لكل ةيجذومن تيقب دق ءالود - اندم
 نمز ّرم نأ دعب اًعم سانلا ىلع ظفاحي امو .ةيمهأ رثكألا يداملا رادتقالا طرش

 تقولا يف «هيلع نوظفاحي امو «««اًميظنت» مويلا هيّمسن ام وهو) فطاخلا لعفلا
 «تارّربم يأ لجأ نمو ءصخش ّيأو .رادتقالا وه اًعم مهئاقب ةطساوب ءهسفن

 ارجاع حبصي رادتقالا نع ىلختيو ءاذهك كرتشم دوجو يف كراشي الو لزعني
 .ةحلاص هتارريم تناك امهمو ةريبك هتردق تناك امهم

 نأ نكمي ناك اذإو ءاّعم دوجولا ىف ناكمإلا اذه نم رثكأ رادتقالا ناك اذإو

 الإ فتم ال" يدنا قاقالاب طبقرب نالّسرع فرعلا لكم اهقيبطع رأ ةردتلا كلكي
 ةلماشلا ةردقلا َنِإف ءاياونلاو تادارإلا نم ريبك ددعل طقف يفرظلاو هيلع دامتعالا

 هنإ ء:دودح ريغ نم وه «لعفلا لثم ءرادتقالا ْنأل .ةسوملم ةيرشب ةيناكمإ نوكتس
 .ةردقلا لثم ناسنإلل يدسجلا دوجولا يف «ةيرشبلا ةعيبطلا يف ايدام اًدح كلمي ال
 نأل ءاًّيضرع سيل ديدحتلا اذه نكلو «نيرخآ سانأ دوجو وه ديحولا هديدحت نإ
 نأ نكمي رادتقالا ْنِإف ءببسلا سفنلو .أدبيل ةرثكلا طرش قفاوي يرشبلا رادتقالا
 دلوي نأ ىتح نكمي هتانزاوتو هعناوم عم ىوقلا لعافتو «هيف صقن ّيأ نود مسقي

 .ادودسم اًقيرط غلبي الو لعافتلا لصاوتي ام ردقب لقألا ىلع رادتقالا نم ديزملا

 ةعونمم كلذك يه تناك اذاو ةمسقلا لبقت ال ءسكعلا ىلع يهف .ةردقلا اّمأ

 اًديدحت وزعي ةلاحلا هذه يف ةرثكلا لعافت نإف نيرخآلا روضح ببسب ةنزاوتمو
 لخاد ةركلل نكمملا رادتقالا اهيلع ظفاحي نأ .نكمي يتلا درفلا ةردقل اًقيقد
 ءايشألا جاتنإل ةيرورضلا ةردقلا ةاهامم ّْنِإ .نيريثكلل اهققحي نأ نكميو دودحلا

 .هلإلل ةفص هرابتعاب طقف [202] كردي نأ نكمي لعفلل يرورضلا رادتقالا عم
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 تناك امهم ةهلآلا ددعت ةنايد يف ةهلآلل ةفص اًدبأ ءنذإ «ةلماشلا ةردقلا تسيلو

 ةلماشلا ةردقلا ىلإ قوتلا نإف سكعلا ىلعو .ريشبلا ىوق نم ربكأ ةهلآلا ةردق
 .ةرثكلا ميطحت ىلإ  ةيوابوطلا [اهتوطس نع] لزعمب - اًمئاد يضفي

 ىتلا  ةردقلا سيل رادتقالل ديحولا ليدبلا نإف «ةيرشبلا ةايحلا فورظ ىفو

 اهذقني نأ دحاو لجر عيطتسي «لعفلاب «يتلا «ةوقلا لب  رادتقالا دض نيعت ال
 ّقح كلمي نأ لاجرلا نم ضعبلا وأ لجر عيطتسي يتلاو «رشبلا نم ههابشأ ىلع

 ءرادتقالا ميطحت عيطتسي فنعلا ناك اذإ نكلو .«فنعلا لئاسو باستكاب اهراكتحا

 ال يذلا يسايسلا بيكرتلا جتني انه نمو .اهل اًضّوعم حبصي نأ اًدبأ عيطتسي ال هنإف
 ىوقلا نم دشحو ءزجعلاو رادتقالا مدعو ةوقلا نيب فولأملا نع ةتبلا جرخي

 ال اًمامت رباع لكش يف نكلو عفدنمو شهدم لكشب اهتردق ذفنتست يتلا ةزجاعلا

 تايركذلا نم يفكي ام داكلاب طقف كرتي لب «٠ صصق الو ملاعم ال هءارو كرتي

 اذه ْنإف «ةيديلقتلا ةيرظنلاو ةيخيراتلا ةبرجتلا يفو .ريغ ال خيراتلا يف لوخدلل
 ءانايغط هرابتعاب فرعي «كلذك هرابتعاب هب فرتعُي مل ام اذا ىتحو «بيكرتلا
 .هتوسق ةطساوب اًيرصح اًمهلم سيل مكحلا نم لكشلا اذه نم يخيراتلا فوخلاو

 نيّدبتسملاو بعشلا ىلع نيرهاسلا ةاغطلا نم ريبكلا ددعلا دهشي املثم يتلا

 ةطساوب ىرحألاب نكلو اهبّنجت نكمي ال يتلا هتامسق نيب نم تسيل  نيرينتسملا

 .اًعم نيموكحملاو ماككحلا ىلع امهب مكحلا نكمي نيذللا رباعلا لكشلاو زجعلا

 ويكستنوم «يملع بسح هب ماق دق فاشتكا وه كلذ نم ةيمهأ رثكأو

 مهف دقل .مكحلا لاكشأ لكشمب ةيدجب لغشنا يسايس ركفم رخآ وهو ءطقف

 يف - لازعنالا ىلع موقي هنوك يف لثمتت نايغطلل ةريبكلا ةيصاخلا نأ ويكستنوم
 فوخلا ةطساوب ضعبلا مهضعب نع اياعرلا لازعناو هاياعر نع ةيغاطلا لازعنا

 .ءىرخأ لاكشأ نيب مكح لكش نكي مل نايغطلا نإف اذكهو  نيلدابتملا ةبيرلاو

 طرش وهو ءاّعم مالكلاو لعفلل «يساسألا يناسنإلا ةرثكلا طرش ضقاني هنإ لب

 عاطق يف طقف ال «ةّرقلا رّوطت عنمي نايغطلا نإ .يسايسلا ميظنتلا لاكشأ لك

 زجعلا ءىرخأ ةرابع يف «دلوي هنإ ؛هتيلك يف لب يمومعلا لاجملل صوصخم

 ليوأت يف اذهو .رادتقالا ىرخألا ةيسايسلا ماسجألا دّلوت ام ردقب اًيعيبط

 ماسجألا ةيرظن يف ةصوصخم ةناكم هيلإ وزعن نأ ةرورضلاب ضرفي ام ءويكستنوم

 ءاضف يف ىقبيل ةيافك رادتقالا رّوطي نأ عيطتسي ال هدحو هنإ :ةيسايسلا
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 هميطحت روذب رّوطي هنإف ءسكعلا ىلعو .يمومعلا لاجملا يف 21203 ]رهظملا
 لو وجولا يف أدبي نأ درجمب صاخلا

 نم رسُي رثكأب رادتقالا ميطحت عيطتسي «ةيافك بيرغ د اذهو ءفنعلا نإ
 اودقف دق اوناك نيذلا هاياعر زجعب اًريمتم نايغطلا ناك اذاو «ةردقلا هميطحت

 ةرورضلاب زيمتي ال هنإف .ضعبلا مهضعب عم مالكلاو لعفلا ىلع ةيرشبلا مهتردق
 هذه يف رهدزت نأ اهنكمي نونفلاو فّرحلا ّنإف ءسكعلا ىلعو .مقعلاو فعضلاب

 بناج نمو .مهتلزع يف نيديحو هاياعر كرتيل ةيافك اًيعار مكاحلا ناك اذإ فورظلا

 عم اهمساقتي نأ نكمي ال ةبه «درفلل ةعيبطلا ةبه يهو «ةردقلا نإف ءرخآ
 رادتقالا عم ساقت نأ نكمي امم اًحاجن رثكأب فنعلا عم ساقت نأ نكمي «نيرخآلا

 لك يدحتو ملأتلا لوبقب مالستسا لكب وأ ءتوملاو عارصلا لوبقب اًيلوطب ءاوس
 درفلا ةمالس نإف «نيتلاحلا يفو ؛ملاعلا ضفرو سفنلا ىلع ءاوطنالاب مالآلا

 اًلعف مزهت نأ ةردقلل نكمي هنإف «عقاولا يفو .نيتنوصم نايقبت هتردقو ةيدسجلا

 داوسلل يتلا ةبكرملا ةوقلا مامأ رطخ يف اًمئاد يلاتلاب يهو بسحف رادتقالا ةطساوب

 نكلو «ءايوقألا مزه ةيغب ءافعضلا قفاوتي امدنع لعفلاب دسفي رادتقالا َنِإ .مظعألا

 يف هشتين ىلإ سبوه نم ثيدحلا رصعلا اهمهف امك «ةّوقلا ةدارإ نإ .كلذ لبق سيل

 .مهنلاو دسحلا لثم يه .«يوقلا ةيصاخ اهنوك نع اًديعب «ضفرلا يف وأ ديجمتلا

 .ةروطخ اهرثكأ ىتح اهلعلو ءءافعضلا لئاذر نيب نم

 فنع ضيرعتل ةضهجم ةلواحم اًمئاد هرايتعاب نايغطلا فصو اننكمأ اذإو

 ءارث رثكألا ةلواحملاب زيمتي نأ نكمي «هلباقي ام وهو ءامهدلا مكح نإف «ةوقلا

 «ةردقلا لك مزهي نأ رادتقالا عيطتسي «لعفلابو .ةوقلل رادتقالا ضيوعتل دوعولاب

 دجوي هنإف «عمتجملا وه يسيئرلا يمومعلا لاجملا نوكي امدنع هنأ فرعن نحنو

 عفدلا ةطساوب  (اًعم لعفلا» ل هّوشم لكش ةطساوب هنوك يف لّئمتي رطخ اًمئاد

 ال نمو اًئيش فرعي ال نم ىلوألا ةبترملا يف عضت نأ نكمي  ليحلاو طغضلاو

 مكحلا أدبم ّنِإ) :دادبتسالاو نايغطلا نيب فالتخالا لهجي يذلا ويكستنوم تارابع يف لوقنو (1)

 ةيئثزج ثداوح نأل يوذت ىرخألا تاموكحلاو «هعبطب دساف هنأل ءرارمتساب دسفي يدادبتسالا

 ةتبلا ةيضرعلا بابسألا ضعب عنمت ال امدنع «ةيلخادلا هتليذر ببسب دسفي اذهو : اهأدبم قرخت

 .[10 لصفلا .7111 باتكلا ءروكذم ردصم] ؛«داسفلا نم هأدبم
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 رثكأ ضعبل اًدج ةزّيمملا [204] فنعلا ىلإ ةجاحلا َّنِإ .ءيش يأ لعف عيطتسي
 در يه «نييفرحو ؛«نييناسنإو نيركفمو «نينانف نم «راكتبالا ىلع ةردق نيثدحملا

 ."'مهتوق مهبلس عمتجملا لواح نمل يعيبط لعف

 هرابتعابو ءهرهظملا ءاضف ىلعو يمومعلا لاجملا ىلع رادتقالا ظفاحي نأ

 نكت مل اذإ دوجو رربم اهل دعي مل يتلا «ةيرشبلا ةعانصلا ةايح نايرش اًضيأ هنإف كلذك
 .اهنع جتنت يتلا صصقلاو ةيرشبلا تاقالعلاو نوؤشلا ةكبشل ؛«مالكلاو لعفلا ناكم
 ةعانص ةتبلا نوكي نل ملاعلا نإف «مهاوأ اذإ اّلِإو ءهنع نومّلكتي رشبلا لعج اذإ اّلِإ

 ريغ نمو ؛هل ءيش ةفاضإ يف ارح اًلزعنم درف لك نوكي ةنيابتم ءايشأ مكارت لب ةيرشب'
 ةرباعو ردقلا اذهب ةبرطضم نوكتس ةيرشبلا نوؤشلا نإف ءمهيوؤت يتلا ةيرشبلا ةعانصلا
 يف ةيوادوسلا ةمكحلا نإ .لحر ةليبق لالض لثم اًمامت ءىودج ريغ نمو ردقلا اذهب

 الو ...سمشلا تحن ديدج ءيش دجوي الو ...حيرلا ضبق ءيش لك»  ةعماجنلا رفس

 ةرورضلاب قئبنت ال  «لبقتسملل ةركاذ «كلذ دعب كانه نوكت نلو ميدقلل ىركذ دجوت
 يف انتقث مدعنت امنيح اهبنجت نكمي ال هنأ ءدّكؤملا نم «نكل ؛تاذلاب ةيئيد ةبرجت نم

 يكل لعف ريغ نمف .مالكلاو لعفلل «يرشبلا رهظملل اًلوبقم اًناكم هرابتعاب ملاعلا
 الا «ةدالولا قحب كلذو هيلع اًرداق ناسنإ لك نوكي يذلا :ديدجتلا ملاعلا يف لخدن

 رهظت يتلا ةديدجلا ءايشألا لعجل مالك ريغ نمو ؛«سمشلا تحت ديدج ءيش دجوي

 ريغ نمو ؛«ىركذ يأل دوجو ال١ «ةتقؤم تناك امهم ءاهب ريكذتلاو ةيدام قربتو ةيدام
 ءايشأ عم يتأتس ءايشأل ةركاذ كانه نوكي» نأ نكمي ال ةيرشب ةعانص ماود نإف «ماود

 هببس يذلا رهظملا ءاضف ّنِإف «رادتقالا ريغ نمو .«كلذ دعب يتأت نأ يغبني ىرخأ
 .ةيحلا ةملكلاو ىحلا لعفلا ةعرس سفنب لءاضتيس نييمومعلا مالكلاو لعفلا

 ءيش الو ءرادتقالا يف ةقثلا لثم اًفطاخ انخيرات يف ءيش يأ نكي مل امّبرو

 ءيش الو ءهرهظم ءاضف عئاور نم يحيسملاو ينوطالفألا رذحلا نم رثكأ مودي

 نإ .«دسفت ةطلسلا» نأب عانتقالا نم رثكأ كرتشم  ثيدحلا رصعلا يف اًريخأ [ 1

 براجتلا هذه نم اًمهلتسم هشتيئ ىدل ةوقلا ةدارإ ديجمت ناك ّدح ّيأ ىلإ رّوصتن نأ نكمي (1)

 «آطدعدص لتنع 0طمسصقعاطل ععوعم 81عءعموعطع»ل, :ىلاتلا فطتقملا نم اًقالطنا ثيدحلا فقثملل

 متعطغ للع 0طمسمعالا ععوعم لتع 8]ة[1ب هانم لتع لعومععولعواع 7 ءءاطتخغاعسسم م معمعم

 له5 ادددءاص». اةازالع تدع 81ه عطغب 2255.
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 نأ ةيناكمإ يف ءربكألا اهتقث يف امبر «ةديرف .ديديسوت اهلقن املثم «سيلكيرب تاملك
 اهسفن ةدحاولا ةكرحلا نأ ول امك هسفن تقولا يف مهتمظع اوذقنيو اًرود رشبلا بعلي

 ئيشتملا ليوحتلل ةجاح الو سيمانيد دلويل اًيفاك نوكيس كلذك وه امب ءادألا ّنأو
 قبطنا هنأ مغر «سيلكيرب باطخف .''”عقاولا يف هيلع ظافحلل عناصلا ناسنإلل
 اًمئاد أرق دق هنإف ءالكش اهاطعأو ةيميمح رثكألا انيثأ بعش تاعانق ىلع ؛ديكأتلاب
 يف تليق دق هتاملك ْنأ نوفرعي اوناك لاجرل رخأتملا كاردإلا ربع ةنيزحلا ةمكحلاب
 هنإف «(ةسايسلاب ناميإلا ىلاتلابو) اًفطاخ ناميإلا اذه ناك امهم هنأ ديب .ةياهنلا ةيادب

 ةلأسم  ىلوألا ةيسايسلا تافسلفلا تغيص امدنع دعب ةياهنلا غلب دقو  رابتعا نكمي

 «ةيلمعلا ةايحلا ةيبتارت يف ىلوألا ةجردلل لعفلا عفرل ةيفاك تناك دق اهدحو هدوجو

 لكو «ةيناويحلا ةايحلاو ةيرشبلا ةايحلا نيب مساحلا زييمتلا ةباثمب مالكلا رابتعالو
 .مويلا ىلإ ىتح اًمامت فتخت مل ةمارك ةسايسلا ىطعأ دق امهنم

 دئاصق يف ءالج لقأ سيلو - سالكيرب تارايع يف اًمامت حضاو وه ام نإ

 لقتسم قطني يذلا مالكلاو ىَدَّوي يذلا لعفلل نيفدلا ىنعملا نأ وه - سوريموه

 ةنسح ؛ةنكمم ةجيتن يأ نم سوملم ريغ ىقبي نأ بجيو «ةميزهلاو راصتنالا نع

 . ةئيس وأ

 بوعشلا لك لثم «نوينانويلا هربتعا يذلا  يرشبلا كولّسلا فالخ ىلعو

 ءةهج نم اياونلاو ثعاوبلا رابتعا عم «ةيقالخألا ريياعملا» ىلإ رظنلاب :ةرضحتملا
 سايقم ةطساوب طقف مّيقي نأ نكمي لعفلا نإف - ىرخأ ةهج نم جئاتتلاو فادهألاو

 قراخ وه ام غولبل اهلوبق دوسي يتلا دودحلا زواجت ىلع رداق هعبطب هنأل ةمظعلا
 ديرف دجوي ام لك نأل «ةيمويلا ةايحلا يف يقيقح ءيش يأ قبطي ال ثيح ةداعلل

 فرعي ناك «سيلكيرب [206] وأ «سديديكوت نإ .0هناؤ ىلا هدوجو تببس دوعيو
 دق اهنوك يف انيثأ دجم ربتعا امدنع يمويلا كولسلا ريياعم زواجت دق هنأ اًمامت

 ةكرحملا ةوقلا نيب اًيدارإ سيلكيرب لباقي (7/* 27) نيبأتلا ةبطخ ىف هالعأ ةروكذملا ةرقفلا ىف (1)

 .ءارعشلا ةيفرح نيبو ةنيدملل
 اًيلوأ اطرش (805[8686) ةمظعلا «رعشلا نف» :هباتك يف وطسرأ عضي هلجأ نم يذلا ببسلا نإ (2)

 وه اًمع هزّيمتب ء«ربكلاب مّيقي لعفلا اذهو لعفلا يكاحت ةاسأملا نأ وه ؛ةيحرسملا ةدقعلل
 ربكلا يف دجوي يذلا ليمجلا ىلع ىرخأ ةهج نم بحسني اذهو (1450525) دوهعمو كرتشم

 .(14505348) اًمم ءازجألا طابترا يفو فة لاو
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 نإ .«ةئّيسلا مهلاعفأو ةبّيطلا مهلاعفأ نم ةدلاخ ىركذ ناكم لك يف» اهفلخ تكرت
 اه دعودله طقأف قرشمو ميظع وه ام نوجتني فيك رشبلا ملع دق ةسايسلا ّنف

 رشبلا مهلت يكل كانه ةنيدملا تناك املاطف ؛سطيرقميد تارابع ين اهصمء

 تكله اذاو ؛نمأم يف ءايشألا لك نإف «ةداعلل قراخ وه ام بوكر ىلع اوؤرجتيل

 ةميظع وأ ةصلاخ تناك امهم فادهألاو ثعاوبلا نإ ."'”رسخي ءيش لك نإف

 فانصأ صئاصخ اهنإو ةيعون اهنإف ةيسفنلا صئاصخلا لثمو ءاّدبأ ةديرف تسيل
 نمكي نأ نكمي ءلعف لكل صاخلا ىنعملا وأ ةمظعلا نإف «يلاتلابو .رشبلل ةقلتخم
 .هتجيتن غولب يف الو هيلع ثعابلا يف ال هسفن لعفلا يف طقف

 نيتيناكمإ امهرابتعاب ةقوطنملا ةرابعلا ىلعو يحلا لعفلا ىلع ديكأتلا اذه نإ

 موهفم راطإ يف عضو دق ديكأت وه ءامهيلع ةرداق ةيرشبلا تانئاكلا نوكت نيتريبك

 26) اًمده عبتت ال يتلا ةطشنألا لك وطسرأ اهيف عمجي ينلا (ةيلاعفلا) ةركف

 يف اهتلالد 1 ذفنتست نكلو (20 م31 210125 6582) اهفلخ اًرثأ كرتت الو (( 9

 «اهتاذ يف ةياغلا» دمتست ةماتلا ةيلاعفلا هذه ةبرجت نمف 20 هنت لعفلا ءادأ

 تسيل ([6105) ةياهنلا "”هالكلاو لعفلا تالاح يف هنأل «لوألا اهانعم ةقرافملا

 سيلو ؛ةماءاءءطأة [الامك] يلاتلاب حبصي يذلا هسفن طاشنلا يف نمكت لب ةعنقم

 وه ءرثألا وه لعفلا ءادأ نإ ؛هيف سورغم وه لب راسملا ةمحجو عداد رثألا

 يف رمألا هب قّلعتي ام اًدّيج يعي لازي ام ةيسايسلا هتفسلف يف وطسرأف . 000

 وه امب «ناسنإلا رثأ») 6 1 طمدن ةيساطعم »وات نم لقأ سيل ةصاخ ءةسايسلا

 هنإف (ءان 260) ؛اَدِّيج شيعن نأ» هرابتعاب «رثألا» اذه فّرع اذلو «(ناسنإ [207]

 .(روكذم عجرم) ءزليد يف سطيرقميدل 8157 ««ةرذشلا» :رظنا (0

 2201531 «ةعيبطلا» باتكو :19048 5-1 «سوخاموقين قالخأ» :رظنا 606863 موهفم لوح (2)

 .ياتلا فزعو رظنلا بلاغلا يف يه ةلمعتسملا ةلئثمألا ْنِإَو 43126, 417216. سفنلا يفو

 يق ال «ةيعقاولل» ربكألا ةيناكمإلا ىأر دت وطسرأ نأ نين نأ راطإلا اذه يف ّمهملا ريغ نم هنإ (3)
 . 015 لقعلاو 16860518 رظنلا ىف ءريكفتلاو لّمأتلا يف لب ء؛مالكلاو لعفلا

 (معععأم دزصاقغأتمطعأ... 05 اًدج ناطبترم ءماعاةءاطعغتق و 60618618 «نييطس رألا نيموهفملا نإ )4

 .اهسفن ىوس رخآ اًئيش جتنت الو ققحت ال (6268618) لعفلاب ةنونيكلاو اهم ءمنعهطعءادص)

 . 105028 35-22 «اقيزيفاتيملا» : رظنا .اهتاذ ريغ اهل ةياغ ال (هه61ءءطع18) ةماتلا ةيعقاولاو

 1097022. «سوخاموقين قالخأ» (5)
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 َّنِإ .ةصلاخلا ةيلاعفلا ىف طقف دجوي وه لب اًجوتنم سيل انه «رثألا» ّنأ دصق دق
 سيل «ناسنإلا رثأ» َّنِإ ؛تاياغلاو لئاسولا ةلوقم جراخ دجوي يرشبلا ققحتلا اذه

 وأ قّبطت نأ نكمي صئاصخ تسيل 8:68 وأ لئاضفلا  هغولبل لئاسولا ّنأل ةياغ

 نوكتس ةياغلا غولب ةليسو نإف «ىرخأ ةرابعبو «تايلاعف» اهسفن يه لب «قبطُت ال
 رابتعا يأ يف ةليسو ربتعت نأ نكمي ال ءسكعلا ىلع «ةياغلا هذهو؛ةياغلا دعب

 .ةيلاعفلا هذه نم غلبي نأ نكمي عفرأ ءيش دجوي ال هنأل ءرخآ

 لعفلل ةيفسلفلا لبق ةينانويلا ةبرجتلا هذهل فيعض ىدص هبشي امم هنإو
 ةيسايسلا ةفسلفلا يف كانهو انه أرقن امدنع «ةصلاخ ةيلاعف امهرابتعاب مالكلاو

 «نونفلا ىلإ يمتنت :([«ءط##) ةعانص ةسايسلا نأ نم نوطالفأو سطيرقميد ذنم
 املثم ««جوتنملا» نوكي ثيح «ةحالملا وأ بطلا لثم ةطشنأب نراقت نأ نكميو

 يدؤي يذلا لعفلل اًيهامم» ء«يحرسملا ليثمتلا وأ صقرلا ءادأ يف لاحلا وه

 طقف نانوكي نيذللا «مالكلاو لعفلل لصح ام ىلع مكحن نأ نكمي نكلو .هسفن

 .«يسايسلا لاجملا يف عفرألا نيطشانلا «يلاتلاب ءنالثمي نيذللاو «لعفلاب

 مزاحلا قطنملا اذه عم امهنع لوقي ثيدحلا عمتجملا ناك ام عمسن امدنع

 يتلا ةقيرطلا يف مالكلاو لعفلا روهدت لماك رزحن اننإ .هتايادب يف هزيمي يذلا

 «شيجلا ةنهم لثم  ءادأ ىلإ اًساسأ دنتست يتلا نهملا ثيمس مدآ اهب فّنص

 لامعأ عم اًعيمج - «اربوألا ونغمو ءابطألاو نوناقلا لاجرو ةسينكلا لاجر»و
 هذه تناك دقل ."'”اًجاتنإ لقألاو ةميق طحألا «لامعألا» ,ةعيضولا تيبلا

 ركفلل ترفو يتلا يه  لّثمملاو يانلا فزاعو يوادملا ةمهم  تاذلاب ماهملا

 .مظعألاو عفرألا ناسنإلا ةطشنأل ةلثمأ ميدقلا

29 

 روهظلا ءاضخفو عناصلا ناسنآلا

 «ناسنإ وه امب ناسنإلا نأب عانتقالا وه ةسايسلل ميدقلا رّوصتلا لصأ نإ

 هذه نإو «لعفلا يفو مالكلا يف هتاذ تبثيو رهظي ءديرفلا هزيمت يف درف لك

 قلخت اهنأل اهب ةصاخ ةموميدب مستت ءاّيدام ةرباع اهنأ مغرو «[208]ةطشنألا

 ال/عءولأط نأ ةلونممك (8اعضممم'5 علل, 11,295. (1)
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 هجاتحي يذلا ملاعلا لخاد ءاضفلا ؛ءيمومعلا لاجملا ّنِإ .”ةصاخلا اهتركاذ
 نوكي امم رثكأ صوصخم لكشب «ناسنإلا رثأ» نذإ وه «مئادلا روهظلل رشبلا

 .هدسج لمع وأ هيدي رثأ

 نيصاخلا هليعفتو هرهظم وه هقّقحي نأ ناسنإلل نكمي ام ربكأ َنأب عانتقالا َنِإ
 ناسنإلا تاجوتنم َّنأب «عناصلا ناسنإلا» عانتقا زربي هدضف .يهيدب ريغ عانتقا وه

 مراصلا عانتقالا هّدض زربي امك ءهنم رثكأ مودت طقف ال  هنم عفرأ نوكت نأ نكمي

 .تاورثلا لك نم عفرأ ةايحلا ْنأ نم ,«لماعلا ناويحلا» ىدل

 ناعزني امهو «نذإ قحب نيسيسم ريغ لماعلا ناويحلاو عناصلا ناسنإلا نإ

 ميقع بارطضاو ؛«نييدجم ريغ نيمامتها امهنوكب مالكلاو لعفلا ماهتا وحن
 تاياغ هاجت اهعفن نم اًقالطنا ةيمومعلا ةطشنألا ىلع نامكحيس اًمومعو .ةرثرثو
 رثكأو اًعفن رثكأ ملاعلا لعج «عئاصلا ناسنإلا» ةلاح يفف  عفرأ اهنأ ضرتفُي

 ال اذه نأ ديب .لوطأو رسيأ ةايحلا لعج «لماعلا ناويحلا» ء«ةلاح يفو ءالامج
 رهظملا ءاضف ريغ نم هنأل «يمومع لاجم نم اًمامت لّضنتلا يف رارحأ امهنأ ينعي

 نأ نكمي ال ةّيعملا بورض نم اًيرض هرابتعاب لعفلاو مالكلا يف ةقث ريغ نمو
 َّنِإ .طيحملا ملاعلا ةيعقاو الو ءةيصخشلا ةيوهلل «(انألا) عقاو ال نيقيب سّسؤن

 «مهنايكل ضحملا يلاعفنالا ىطعُملا رشبلا لعفي نأ ٍبّلطتي عقاولل يرشبلا ىنعملا
 يغبني ام الماك دوجولا ىلإ وعدي نأو «هنع ريبعتلا لجأ نم لب هرييغت لجأ نم ال
 يف اَّلِإ دجوت ال يتلا ةطشنألا يف نمكي ليعفتلا اذه َّنِإ .©"اًيبلس هولّمحتي نأ
 .اهيف قّقحتيو ةصلاخلا ةيلاعفلا

 اننيب كرتشم هنوك يه هتقيقح ريدقت نم نّكمت يتلا ةديحولا ملاعلا ةيصاخ نإ

 صئاصختلا ةيبتارت ىف اًدج ةعيفر ةناكم ّلثحي كرتشملا سحلا نوكو ءاعيعج
 ةيدرفلا سمخلا اهساوح «لكك عقاولا يف «ققحي يذلا ديحولا هنأل ةيسايسلا

 كرتشملا ٌسحلا [209] لضفبف .اهكردت يتلا طبضلاب ةصاخلا تايطعملاو طبضلاب

 نورك تين :ةةليضفلا» ك امورلا ءوهشلا نسبلو «ةلييعقلل يتانزبلا مرهشلل ةتسابت ةيماخل نإ 00
 .[17-1100812 : سوخاموقين قالخأ وطسرأ :رظنا] .نايسن لصحي نأ نكمي ال ثيحب 646

 ماتلا اهحوضو مغر «ةلمجلاو «لصفلا اذه ةحتاف يف يتنادل ركذ امم ةلمج رخخآ ىنعم هنإ (2)

 .(26 ممدقءطنه 1 13) .رسيب اهتمجرت نكمي ال «ينيتاللا لصألا يف اهتطاسبو
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 ئئش  ر
 جنشت درجم اهرابتعاب اهب رعشن الو عقاولا فشكت ةّيسحلا تاكاردإلا ْنأ فرعن

 كرتشملا ٌسحلا يف اًظوحلم اًصقن نإ .انداسجأل ةمواقم تاساسحإ وأ باصعالل
 ئطخت ال تامالع نذإ ؛نّيعم عّمجت يف امه ةجاذسلاو داقتعالا يف اًظوحلم اًومنو
 .ملاعلا هاجت بارتغالل

 وه  كرتشملا سحلا فعضو روهظلا ءاضفل صلقت  بارتغالا اذه نإ
 ينو .نيجتنم عمتجم ةلاح يف هنم لمع عمتجم ةلاح يف ةذح رثكأ يعيبط لكشب
 هنوري ال نكلو برطضي نورخآلا هلعجي ال يذلا عناصلا ناسنإلا نإف «هلازعنا

 كلذك لب .هعنصي يذلا جوتنملاب بسحف ال طبترم «هنوتبثي الو هنوعمسي الو

 رشابم ريغ لكشب هنأ مغرو ؛هتاجوتنم هيلإ فيضيس يذلا ءايشألا ملاعب طبترم
 دقل .ءايشأ وعناص مه نيذلاو ملاعلا اوعنص نيذلا نيرخآلاب اطبترم لاز ام هنإف

 لثمي يذلاو مهئارظنب ءاقتلالا نم نييفرحلا نكمي يذلا لدابتلا قوس دعب انّركذ

 نكلو .مهنم درف لك هيف مهاس ام ردقب اًكرتشم اًيمومع اًلاجم مهيلإ ةبسنلاب
 نإف ءةعانصلا طاشن لدابت قوس هرابتعاب اًدّيج ىمومعلا لاجملا قباطي امنيب

 يأب جاتنإلل دادتما درجم سيل وهو لعفلا لقح ىلإ دعب يمتني هسفن لدابتلا
 نوكي املثم «يلآ راسم نم ةفيظو دّرجم نم لقأ ىتح هنإ ؛لاكشألا نم لكش
 معز ْنِإ .لمعلل ةرورمفلاب اًبحاصم «كالهتسالل ىرخأ لئاسوو ةيذغألا ءارش

 عنص نم تسيل اهنأو «ةيعيبطلا نيناوقلا هبشت ةيداصتقالا نيناوقلا نأ سكرام

 عمتجملل ةيجاتنإلا طورشلا فئاظو اهنكلو ةّرحلا لدابتلا لاعفأ ليدعتل ناسنإلا

 ةلّرَتخم ةطشنألا لك نوكت ثيح لمع عمتجم يف طقف حيحص معّزلا اذه «لكك

 دجوي لب لدابت يأ دجوي ال ثيحو ةعيبطلا عم يرشبلا دسجلا ضيأ ىوتسم يف
 .طقف كالهتسالا

 ةيادبلا يف اوسيل لدابتلا قوس يف مهضعبب نوقتلي نيذلا سانلا نأ ديب

 ىتح الو ءاّدبأ مهسفنأ سيل كانه هنوضرعي امو «تاجتنم وجتنم مه لب اًصاخشأ

 نورقلا يف «هابتنالل تفلملا جاتنإلا» يف رمألا وه املثم مهلاصخو مهتراهم

 ةبغرلا وه ةيمومعلا قوسلا ةحاس ىلإ عناصلا عفدي ام ْنِإ .مهتاجتنم لب «ىطسولا

 اذه دوجو طبارت نمؤي يذلا رادتقالاو ءسانلا يف ةيغرلا ال .تاجتنملا يف

 يه لب «لعفلاو مالكلا يف نوعمتجي امدنع سانلا نيب عبنت يتلا ةوقلا سيل قوسلا
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 يف نيكراشملا نم درف لك اهبستكا [210] دق ةبكرم يهو (ثيمس مدآ) «لدابت ةوق»

 كامهنالا اذهو نيرخآلا عم تاقالعلا يف صقنلا اذه ْنِإ .نيرخآلا نع لازعنا
 ةفصلا عزن امهرابتعاب سكرام امهدقن نيذللا لدابتلل ةلباقلا عئاضبلاب يلوألا

 مه امب رشبلا «لعفلاب ءيصقي يذلا «يراجتلا عمتجملل تاذلا بارتغاو ةيرشبلا

 ضرعي ال نأب «يمومعلاو ٌصاخلا نيب ةميدقلا ةلّضلل بالقنا ةطساوب بلاطيو رشب
 .مهئاقدصأ ةيميمح يف وأ مهتالئاع ةيصوصخ يف اّلِإ مهسفنأ رشبلا

 يف كلذ نم رثكأ ىتحو نيجتنملا عمجتل ةثياحملا ةيرشبلا تاذلا طابحإ َّنِإ

 ىأر يتلا «ةيرقبعلا ةرهاظ يف هنع ريبعت نسحأ دجي ءامبر وه «يراجت عمتجم
 عساتلا نرقلا رخآ ىلإ ةضهنلا نم اًتالطنا كلذو «ىلعألا هلّثم ثيدحلا رصعلا اهيف
 ريغ تناك ةيرشبلا ةمظعلا نع يقيقح ريبعت يه امب ةقالخلا ةيرقبعلا ْنِإ) .رشع
 ماق بسحف اننرق ةيادب يف هنإ .(ىطسولا نورقلا وأ ميدقلا رصعلا يف اًمامت ةفورعم

 ىلع اودكأو «ةرقابعلا» ةيمست ّدض جاجتحالاب ءشهدم عامجإبو ءرابكلا نونانفلا

 جاجتحالا اذه ْنأ ,دّكؤملا نمو .ةيديلقتلا ةعانصلاو َّنفلا نيب تاقالعلاو ةفرحلا

 ؛اهب راجتالاو ةيرقبعلا ةركف طيسبت دض لعف ّدر نم رثكأ سيل ءهنم ءزج يف وه

 هيف نوكت يذلا لمعلا عمتجمل ةئادح رثكألا قاثبنالا ىلإ دوعي كلذك هنكلو

 دّلوتت نأ نكمي يتلا براجتلا لك هصقنت يذلاو ىلعأ اًّلثم راكتبالا وأ ةيجاتنإلا

 اًرّيمتم هرابتعاب ةيرقبعلا رثأ ّنأ وه انراطإ يف ّمهم وه امو .اهسفن ةمظعلا ةركف اهنع
 نيذللا ةدارفلاو زيمتلل رصانعلا هذه علتبا دق هنأ ودبي ةيديلقتلا ةفرحلا جوتنم نع

 ةيدرفب ثيدحلا رصعلا سوه نإ .مالكلاو لعفلا يف طقف رشابملا امهريبعت ادجو

 يتلا تامّسلاب الاغشنا نيبي ءبولسألل ةقوبسملا ريغ هتيساسحو نانف ّلك ءاضمإ

 لك ةدارف زواجتت اهب يتلا ةقيرطلل ةلئامم ةقيرطب هتفرحو هتراهم نانفلا اهب زواجتي
 ميظعلا ينفلا رثألا لعفلاب زّيمي يذلا زواجتلا اذه ببسو .هلاصخ عومجم صخش

 تدب دق ةقالخلا ةيرقبعلا ةرهاظ َّنإف «ةيرشبلا يديألل ىرخألا تاجوتنملا لك نع

 نأ نكمي ناسنإلا تاجوتنم ْنأب «عناصلا ناسنإلا» عانتقال عفرألا ريربتلا ةباثمب

 .هسفن اهعدبم نم ربكأ اًساسأ نوكت

 يذلاو ةيرقبعلل اًعوط هلمحي ثيدحلا رصعلا ناك يذلا ريبكلا ريدقتلا نأ ديب

 ةيساسألا ةلأسملا هذه يف [211]ريثكلا ءيشلا ريغي مل ةدابعلاك اًبيرق ناك ام اًبلاغ
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 2133 لعفلا

 ىتمف ءهسفن صخشلا اذه ةطساوب ءيشت نأ عيطتست ال ام صخش ةيهام نأ نم

 ةيوه رهظُت اهنإف  ةيداع ةيودي ةباتك يف وأ يّتف رثأ بولسأ يف  ةاًيعوضوم» رهظن
 اهسفن يه ةتماص ىقبت اهنكلو ءام بتاك ةيوه فيرعتل حلصت يلاتلابو ءام صخش

 ريدقت نإف «ىرخأ ةرابعبو .يح صخشل ةآرمك اهلوؤن نأ انلواح ام اذإ انم تلفتو

 ىرخألا ئدابملا لثم ةيرشبلا تاذلا روهدت سفن يفخي ةدابعلا ّدح ىلإ ةيرقبعلا

 .يراجتلا عمتجملا يف ةدئاسلا

 ام اًصخش نوكي نم نأ دقتعن نأ يرشبلا رخفلل يرورض رصنع هنإ

 ءاّبطألا اوكرتا» هجتنيو هلعفي نأ نكمي ءيش لك ةيمهألاو ةمظعلا يف زواجتي

 ءاولعف امم اًقالطنا مهيلع مكحي ةريبكلا تويبلا يف مدخلاو تايولحلا يعناصو
 اًالطنا مهيلع مكحُي مهسفنأ ماظعلا سانلا ّنِإ ؛هلعف اودصق امم اًقالطنا ىتحو
 ءاولعف امم رخف قيقحت ىلإ نولزنيس مهدحو ةماعلاو «'' "هيلع نونوكي امم
 ةلآضل هي ةصاخلا مهتاردقل «ءانجسو اًديبع» ةناهملا هذهب نوحبصيس

 رثكأ امبرو اًمامت ملؤملا نم هنأ «ةيبغ ءايربك ريغ رخآ ءيش نم مهل ىّقبتي ام
 صخشل اًمداخ نوكي نأ نم .اًئيجسو هتاذل اًدبع ءرملا نوكي نأ لجخلل ةاعدم
 قّرفت ودبي هتلاح ىف نأ ةقالخلا ةيرقبعلا ةاسأم وه لي اًدجم رمألا سيلو .رخآ

 يف هسنل كجي 4 حلا ركشيملا)ا هنإ ةحب ؛ لعفلاب ايو هركا ىلع تانسألا
 حجرألا ىلع هدعب ايحت نأ عيطتست اهنأ مغر ءاهققح يحلا هناعادبإ ميلا

 ا نأ وه ةريبكلا بهاوملا لك ذقني ام ْنِإ

 اذه نأل ؛اًّيح قلخلا عبن نوكي ام ردقب لقألا ىلع ءاولعف ام ىلع نيقّوفتم

 ا ا ل
 يف اًيرهاظ حبصيو ةيعقاو لقي ال ةيرقبعلا ةلكشم ْنِإ . هقيقحت نوعيطتسي ام نع

 دعت نم دجوي امو .اًيضقم اًرمأ مهيدل جاتنإلاو ناسنإلا بلق نوكي ءابدأ ةلاح

 وه «مهيلع روهمجلا ةبسانملاب ضرحيو مهتلاح يف عيظف وه امو ؛مهتلاح يف
 عباط هنإ .مهسفنأ مه هيلع مه امم نسحأ بلاغلا يف يه مهتاجتنم أوسأ نأ
 اهتأطو تحت لمعي يتلا «ةريبكلا ةلذملاب» [212]ثرتكم ريغ ىقبي نأ «فّقثملا»

 5مم 0هاطنع 18165 (660لععم ىف «نوملاحلا» ةعئارلا 1591 120186568 ةصق انه لمعتسأ 0

 آنطروم هلزر مو (340 5).
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 هنأ هيف رعشي ثيح «هرثأ نبا حبصي هنأ رعشي» يذلا بتاكلا وأ يقيقحلا نانفلا

 .©”ناك ّيأك اًدودحم ءةآرم يف املثم» هسفن ىري نأ نادم

 ةيلاّمعلا ةكرحلا

 مغر هل اًيرورض اًطرش نيرخآلا نع لازعنالا نوكي يذلا رثألا طاشن نإ

 هيف رهظي نأ نكمي ٌلقتسم يمومع لاجم سيسأت ىلع اًرداق نوكي نأ نكمي ال هنأ

 ىلع .ةفلتخم قرطب رهاظملل ءاضفلا اذهب اطبترم لازي ام ءرشب مه امب رشبلا
 ةايحل نكميو .اهجتني يتلا ءايشأللو سوململا ملاعلاب اًطبترم ىقبي هنإف «لقألا
 نم .«تسيل اهنكلو «ةايحلا يف ةيسايس ريغ ةقيرط نوكت نأ «نذإ «نييفرحلا
 طاشت ىقور»# لمعلا ةلاخم نع تاذلاب هته كلو ةساسللا ةيفكاند ةقيرط ةلكوملا
 عم اًديحو نوكي لب «نيرخالا نئاكلا ب الو ملاعلا عم ناسنإلا هيف نوكي ال

 نأ ءدّكؤملا نمو ."اّيح هسفن ىلع ظافحلل ةظفلا ةرورضلا ةهجاوم يف ءهمسج
 كلمت ال ةيعملا هذه نكلو ءمهتّيعمبو نيرخآلا روضح يف كلذك شيعي ناسنإلا

 تالويمو تاردقل وجرملا بيكرتلا يف لّثمتت ال اهنإ .ةيقيقح ةرثكل ةزيمملا تامسلا

 صاخشألا نيب تاقالعلا نع ثدحتن نأ نود) ا ةلاح يف نأشلا وه املثم

 ام اهنأل ةهباشتم اهعيمج «ساسألاب يهو تانيعلا ديازت يف دجوت اهنإ «(نيديرفلا
 .ةيح تائيه «ةطاسبب يه امب هيلع يه

 :يلي ام لاوقألا هذه هنم تفطّتقا يذلا يريلاف لوب «عطقم» ل لماكلا ٌصنلا لوقي (1)

 اًنئاك «ةياهنلا يف نّوكي هدجي لّرطم رثأ زاجنإ نم ّرتلل غرف نم ّنِإ) :«قولخملا قلاخلا»
 نبا راص هنأل عيظف لالذإب رعشي وهو هبجنأ دق هنأل تاذلاب كلذو ءهيف ركفي ملو ءهدري مل

 ٌةآرمو اًدذحو اًخسنو اًهبشو اهيلع ضارتعالا نكمي ال حمالم هنم ريعتسي وهو ءهقلخ ام
 دهاشلا درو) «كاذو اذه ءاّدودحم اهيف هسفن ءرملا ىري نأ وه ةآرملا ىف دجوي اه أوسأو

 ئءآ وننعأ [11 149. ع وه لصألا يف ةيسنرفلاب

 فورظلا ّنأل «تاذلا لوح تاباتكلا هلهاجتت ام يه لمعي نم وه امب لمعي نم ةدحو نإ (2)
 مظحتو «ةاطعم ةمهم يأل لامعلا ديدعل نمازتملا روضحلاب بلاطت لمعلا ميظنتو ةيعامتجالا
 11315635 عطقت 12 ه]2ق5ع هاناولغرع ءأ 1عو ملكلعواناا لع الأغ سكاوبلاه .م نأ ديب .لزعلا زجاوح

 ةداملاب اًظبترم هلمعبو هلمع يف هسفن دجي نم وه لماعلا َّنِإ» :اًلئاق ةرهاظلا كردأ دق (1913):

 هلجأ نم يذلا ببسلا كلذل يلصألا ةلصلا صقن يف دجي وهو ء««رشبلاب طبترم ريغو ءطقف
 .(118ص) عمتجملا جراخ «نورقلا ديدعلو اهرسأب ةقبطلا هذه تعضو
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 0 اا
 قرف لكش يف اًعم رشبلا عمجي نأ لمعلا ةعيبط يف هنإف «لعفلابو [31

 يفو :"'"«اًدحاو اًناسنإ اوناك ول امك اًعم نولمعي» ءام ددع يف «دارفألا اهيف نوكي

 طاشن يأ نم ةيميمح رثكألا ىتح لمعلا بوشت نأ نكمي ةيعملا نإف «ىنعملا اذه

 نكمي عقاو سيسأت نع اًديعبو ..©”(لمعلل ةيعامجلا ةعيبطلا» هذه نكلو .©رخخآ

 هنإف ةلماعلا ةقرفلا نم فرط لك ىلإ ةبسنلاب هتيوه ددحت نأ نكميو «فرعُي نأ
 اذه لجأ نم هنإو ؛ةيوهلابو ةيدرفلاب يعو لك نادقف ءسكعلا ىلع ,ءبلطتي

 يف ةيهيدبلا هتفيظو ىلإ ةفاضإ «لمعلا نم ٌقتْشُت يتلا 'ميقلا» هذه لك ّنأ ببسلا
 ةيفاضالا ةَّذللا نع ةفلتخم ريغ ساسألابو اًمامت «ةيعامتجا» يه «ةايحلا راسم

 ةطشنألا اهدلوت يتلا ةيعامتجالا نا .نيرخآلا ةيعمب برشلاو لكألا نم ةقتشملا

 دنتست لب ةاواسملا ىلإ دنتست ال «ةعيبطلا عم ناسنألل يدسجلا ضيألاب ةطبترملا

 عبطب» هنأل ربتعن نأ لماك لكشب حيحص هنإف رظنلل ةهجولا هذه نمو «ةيطمنلا ىلإ
 «ليقثلا لمحلا عفار نع «دادعتسالاو ةيرقبعلا يف ريثكب لقأ فلتخي نأ فوسليفلا

 يتلا «ثيمس مدآل ةظحالملا هذه ّنِإ .«قابّسلا بلك نع ةسارحلا بلك فلتخي امك

 نيب ةقالعلا «يناملألا يسفنلا بيبطلا 1/1110 7708 776250016 ركازياف نوف روتكيف فصي (1)
 «]115 151 تانات0عابذأ طعرو عل عوق عكار ل355 لزع ججاعإ ةممطعأاعت : يلي امك مهلمع لالخ نولمعي نم

 درلعط جيوفستمظ ع2 ؟ءطقلاعم, 215 ها ولع معك هوععم...اللزع طقطعو طلعت اسمعه 1ه]) هه

 اه11ءاع(مط[1لدصع 70ه انهك, لعر زم لعت ةممدطعملعم 10ءمالأقغ 006 81057عئلانمم 062 27

 120111لعم طعماعألأ. كوم اطقمم 300153 ععمر, 0355 29عأ 2عروومعم الةروعطمءادنمم هلمع ءكمضتمع ل6

 عم معلعم ةءاعوب 3طعع للع ظعوعام, مقعأط لعع للعدو لعلام ةعطعأأاعأاب انمصاع250طغعإلعم ةلعط هتعطلفق 8

 لعع خةنطعزأ دعم ءامه ممم 2عموورت». «ضانص 8عءعورضتل لعع معطعأا» زم !هعادعطرأالا (ذع م0

 18/مطعم (1948), مم739 - 740]

 «فتطعغ نمل ©ءصعتمكءطقكر ةن] لع 1[عمفعطعم هلجأ نم يذلا ببسلا وه اذه نأ ودبي (2)

 .اًيج ول وميتيأ كلذو 3162م ععدعطتعط لتعطعت دايلعال عم0356 12158616125313 (طقطعص)»ب

 لوزا 1ع, هشعطعأغ نصل 0ءمتءاصفءطقلا». ةعامجلاو لمعلا نيب ةقالعلا لوح :رظنا

 كدهلتسس (ءةدعمدلع, ؟هأ] 111, من11 (8]و:عيدطعت, 1950)].

 [. 2. تعوعاال: «طةعاعانع طتصتفتم هان !ةعاعاتع 50ءاه] لان (ع306ئ1 8عاانع (:ةضعقهنتدع :رظنا (3)

 ةلكشمل اًديدج لح» نأ دقتعي يذلا لان 1ع320ةن], 701 7/11, هع 3-1 (1ههانقمإل - ة/4ةععطر 1952.

 نأ يلاتلابو «؛لمعلل ةيعامجلا ةعيبطلا» رابتعالا نيعب ذخأي نأو دجوي نأ يغبني ؛«لمعلا

 وه ؛ديدجلا» لحلا اذه نإ .هتعومجم نم وضع وه امب لي ءدرف وه امب ال لماعلا ٌصخي
 .ثيدحلا عمتجملا ىلع نميهي يذلا ّلحلا ديكأتلاب
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 و يا اهب عمتي ير وهو 0 اهركذ

 .زيمتلا ضعب اًمئادو اذكه رفويو مهلاصخو نيجتنملا بهاوم

 يذلاو «كالهتسالاو لمعلا ىلع مئاق عمتجم يف دوسي يذلا ماظتنالا نإ

 لمعلل ةيدسجلا ةيرجتلاب يميمح لكشب طبترم ةظفاحملا يف هسفن نع ربعي
 لك نأ ةجرد ىلإ نيلماعلا ةعومجم لمعلل يجولويبلا قسنلا دحوي ثيح «كرتشملا
 .نيرخآلا لك عم دحاو عقاولا يف وه لب اًدرف دعي مل هنأب رعشي نأ هنكمي مهنم درف
 دهج اًعم يشملا رّسيي املثم هتبوعصو لمعلا ةقشم رسيي اذه نأ ءدكؤملا نمو

 طبتري عناصلا ناويحلا ىلإ ةبسنلاب هنأ قحب حيحص نذإ هنإ .يدنج لكل يشملا

 هيف حمسي يذلا ىدملاب :يأ ««ةيعامتجالا فورظلاب اًمامت هتميقو لمعلا ىنعم»
 فقاوملا» نع لقتسم لكشبو 0 ءودهب لغتشي نأ كالهتسالاو لمعلا راسمب
 يه ؛ةيعامتجالا فورظلا» نسحأ نأ وه ديحولا لكشملا نإ ؛0«قحب ةيفيظولا
 اًساسأ ضهانم وه ةدحولا ىلإ ّدرلا اذه نإ .ءرملا ةيوه نادقف اهيف نكمي يتلا كلت

 وأ ةيسايسلا تاعامجلا يف دوست يتلا ةيعملل لباقم ؛طيضلاب ءهنإ ؛ةسايسلل

 وك اعمل لع 2طئا05همطتع, (5نن[8351, :سكرامو 1 .15 روكذم ردصم .؛ثيمس مدآ (1)

 1885, م125). +

 فهلحمس ةسصتاط «طقأ ةعطغ مطل ععوعطعم, لمقو لم ا؟تءلعانعطلعأا لع ؟ءعيوعطتعلعمطعأأ لعت

 م2( انكعطعم ممادععم جهتكءطعم لعم 1هلنك 1ع اءأأ ععكاط معو 200 15غ 215 515 عاوتل طعق»...

 آلمومءانمعاتنعط نمكعردعطعالعأ ةزعط ءام آهمق52(1 عمم 7ءمتععع ةامعتت 2طلل1050همعص 315 أدق

 1 ءااعمطالل 0 70م ءامعتم الاكسل طسم ل. و زوغ لاع ةعطعااك]ءااانط مر, ؟؟ءاعطع تطععانمل 2 5عطعم

 طعلعم 2اناععأادم طقا».

 ميسقت ىلعو ينهملا صصختلا ىلع ةلالدلل زييمت نود «لمعلا ميسقت» ةرابع سكرام لمعتسيو

 يف وه ىنهملا صصختلا ْنِإ .لوألا ىنعملا ديكأتلاب انه ىنعت ةرابعلا كلت نكلو «هسفن لمعلا راسم
 ىتح كلذو «ةلزعلا يف اًساسأ .ينهملا لماعلا وأ يديلقتلا يفرحلا لمعيو «زييمت لكش «عقاولا
 يفو .تاجوتنملا لدابتب رمألا قلعتي امنيح .طقف « لماع وه امب نيرخآب يقتلي هنإ .نورخآ هناعأ اذإ

 ءزج هدهج ّنِإ .ةلزعلا يف ءيش يأ ققحي نأ عيطتسي ال لمعي نم نإف «لمعلل يقيقحلا ميسقتلا

 نيرخآلا نيلماعلا ءالؤه نكلو « مهنيب اميف ةمهملا مسقت نيذلا نيلماعلا لك دهج نم طقف ةفيظوو

 ثيدح «ميسقتلا سيل هنإف ءاذكهو اال ا ل

 لب فوسليفلاو نيرتخألا ىقارغأ لمحي نم نيب «ةقحاسلا ةّرهلا» دجوأ يذلا ءلمعلل اًيبسن دهعلا
 .يكيسالكلا رصعلا يف ينهملا صصختلا وه

 هلدتم 10انعدتمعر آ”650هان1105 لال 521211 هانا عع قلنا انك10ع5 ؟عصهللاا (1955), مأ77 (2)
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 لب «نيبيبط نيب كارتشا يف لثمتت ال - يطسرألا لثملا ذخأنلو  يتلاو «ةيراجتلا

 ."”«نيواستم ريغو نيفلتخم سانأ نيب اًمومعو» «حالفو عرازمو [215]بيبط نيب

 سانأ ةاواسم ةرورضلاب يه يمومعلا لاجملا يف اهدجن يتلا ةاواسملا نإ

 تارابتعالا ضعب يف ضعب عم مهضعب ىواستي نأ ىلإ نوجاتحي نيواستم ريغ
 «ةعيبطلا» نم قثبني ال ةاواسملا لماع نإف «كلذك هرابتعابو .ةصوصخم تاياغلو

  يطسرألا لثملا انلصاو اذإ  لاملا ْنأ املثم اًمامت ءجراخلا نم لب ةيرشبلا

 .حالفلاو بيبطلل ةيواستملا ريغ ةطشنألا يواسيل اًيجراخ اًلماع هرابتعاب يرورض
 ردق هرابتعاب يذلا «توملا مامأ انيواست لباقي ام ؛نذإ ؛ يه ةيسايسلا ةاواسملا َّنإ

 ىلع اذهو هللا مامأ يواستلا نع وأ ءيرشبلا عضولا نم قثبني «كرتشملا رشبلا

 ةعيبطلل ةثياحم ةئيطخلا يف ةاواسم هجاون ثيح «يحيسملا ليوأتلا يف لقألا

 دوسي ماظتنالا نأل ةاواسملل ةيرورض ةجاح ال هنإف ء.هذهك تالاح يفو .ةيرشبلا

 لصحت ؛توملاو ةايحلا ةبرجت ءماظتنالا اذه ةبرجت نإف «كلذ مغرو ؛لكش يأب

 لب ءائكمم لصاوتلا نوكي ال ثيح ء«ةماتلا ةدحولا يف لب بسحف لازعنالا يف ال
 لاجملاو ملاعلا رظن ةهجو نمو .نينكمم ةعامجلاو كراشتلا نوكي ال كلذ نم لقأ

 نع ةبيرغ براجت يه ماظتنالاب دهشي ءيش لكو توملاو ةايحلا ٌنِإف ءيمومعلا
 .قحب ةيلاعتمو «ةسايسلل ةضهانمو «ملاعلا

 لعفلا ىلع ةردقلا مدع يلاتلابو زييمتلا ىلع لماعلا ناويحلا ةردق مدع نإ

 رصعلا يف ديبعلل ةيقيقحلا تاروثلل ظوحلملا بايغلاب دكؤم هنأ ودبي مالكلاو
 ئجافملا رودلا وه َلقأ اظوحلم سيل ام ّنأ ديب ."”ثيدحلا رصعلا يفو «ميدقلا

 يف ةيلامعلا تاكرحلا هب تماق يذلا بلاغلا يف ةداعلل قراخ لكشب جتنملاو

 ةقبطلا نإف 1956 ةنسل ةيرجملا ةروثلا ىلإ 1848 تاروث ذنمو .ةثيدحلا ةسايسلا

 دوقي يذلا عاطقلا يلاتلابو مظنملا ديحولا عاطقلا نوكت يهو «ةيبوروألا ةيلامعلا

 ملتعماسوهعطعدم طظاطنعق 1133216 (10)

 ةلادعلابو ررحتلاب اًمئاد تبلاط دق ةثيدحلا تاروثلاو تادّرمتلا نأ يه ةمساحلا ةطقنلا نإ (2)

 نكمي ال اًمح هرابتعاب رّرحتلاب اّدبأ ديبعلا بلاطي مل» يكيسالكلا رصعلا يف امنيب :عيمجلل
 يه امك ةيدوبعلا ءاغلإ قيقحتل ةلواحم اًدبأ دجوت ملو ءرشبلا عيمج ىلإ ةبسنلاب هنع لزانتلا

 .«اًيدارإ مظنم لعف ةطساوب

 1ص طويت أإل-ا1ةووهدكنور دانمم]. 71 مه81 «5]لم9 عوعل» ال. 1.
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 لصفلا بتك دق هنأ لمتحملا نم لب اًدجم رثكألا لوصفلا دحأ بتك دق «بعشلا

 ةيسايسلا .بلاطملا نيب ّدحلا نأ مغرو .نكلو .دهعلا ثيدح خيراتلل اًدوعو رثكألا

 هنإف «ةيافك حضاو ريغ ناك دق «تاباقنلاو ةيسايسلا تاميظنتلا نيبو ةيداصتقالاو

 ةقبطلا حلاصم نع عفادت يهو «تاباقنلا نإ .نينثالا نيب طلخلا [216] مدع يغبني
 «ثيدحلا عمتجملا يف نكمملا اهجامدنا نع ةلوؤسم ءاهلجأ نم عراصتو ةيلامعلا

 يفو ةيعامتجالا ةبيهلا يفو يداصتقالا نمألا يف ةداعلل قراخ ّومن نع ةصاخو

 ليوحت يف هب تبغر يذلا ىنعملاب اًدبأ ةيروث نكت مل تاباقنلا ّنِإ .يسايسلا رادتقالا

 :اّلَّثمم عمتجملا اذه اهيف ناك يتلا ةيسايسلا تاسسؤملا ليوحت عم عمتجملا
 فلتخت ال «تقولا بلغأ حلاصم بازحأ تناك ةيلامعلا ةقبطلل ةيسايسلا بازحألاو

 رهظ دقل .ىرخأ ةيعامتجا تاقبط لثمت يتلا بازحألا نع لاكشألا نم لكش يأب

 "يروث راسم ةليط «ةأجف رهظ امنيح ةددحملا نكلو ةردانلا تاقوألا يف طقف زييمت

 «تايجولويديألاو بازحألل ةيمسرلا جماربلاي ريست نكت مل ام اذإ بوعشلا هذه نأ
 .ةثيدحلا فورظلا يف يطارقميد مكح تايناكمإ لوح ةصاخلا اهراكفأ اهل ناك دق

 ةيعامتجا بلاطم ةلأسم سيل نينثالا نيب لصافلا طخلا َنِإف .ىرخأ تارابع ىفو

 كبل قد ديل لك تارا ةلادم طعن ع ل هةكاطلاو ىوصت

 قاثبنا ةلأسم جلاعي يذلا ثيدحلا خرؤملا ةظحالم نم ٌرسيب هنع ىضاغتي امو

 وه «يتايفوسلا داحتالا يف تارّوطتلا ةلأسم جلاعي امنيح ةصاخو «ةينايلكلا ةمظنألا

 مكح لكش راكتبا يف ءاّيتقو ّلقألا ىلع مهوريسمو مظعألا داوسلا حجن املثم هنأ

 ةئام نع ديزي ام ذنم ةيبعشلا تاروثلا تحرتقا دق لثملاب هنإف .اًرمدم هنوك مغر ليصأ

 سلاجم ماظن ّنِإ :مكحلل رخآ اًديدج اًلكش تحرتقا «ةتبلا حجنت نأ نود ءماع

 ىلإ ضعبلا ليمي دق امك «(يبوروألا) يراقلا بزحلا ماظن لحم لح يذلا بعشلا

 نيتعزنلل ةيخيراتلا رادقألا نإ .“'”دجوي نأ لبق ىتح هتيقادصم دقف دق ناك ؛لوقلا

 يّراقلا قسنلا نيب ةيسايسلا ةفيظولا يفو رهوجلا يف ريبكلا فالتخالاب ركذن نأ ّمهملا نمل هنإ (1)

 مغر «ةمساح ةلأسمل هنإو .يكريمألا قسنلاو يناطيربلا قسنلا نم لكو «بازحاألل يبوروألا

 تاتايفوسلا) سلاجملا راعش نأ ةيبوروألا تاروشلا رّوطت يف ءاليلق الإ ظَحالُت ال اهنأ

 اًبحرُم الو قحب ةموهفم نكت مل «كلذك اهرابتعابو سلاجملا ّنإو .ةيوفع دّرمت تاكرح اًمئاد
 لامعتسا اودارأ نيذلا ةعّونتم تاكرح ىلإ نيمتنملا نييجولويديالا نم صوصخم لكشب اهب
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 ال «ةيسايسلا بعشلا تاعّلطتو «ةيباقنلا ةكرحلا «ةيلامعلا [217]ةقبطلا يف

 يه امب ةيلامعلا ةقبطلا :يأ ةينهملا تاباقنلا :اًقالتخا رثكأ نوكت نأ اهنكمي

 يف امنيب «راصتنا ىلإ راصتنا نم تراس دق «ثيدحلا عمتجملا تاقبط ىدحإ

 تأّرجت ةّرم لك يف تمزهنا دق ةيسايسلا ةيلامعلا ةكرحلا تناك هسفن تقولا

 نعو ةيبزحلا جماربلا نع ةزّيمتملا ,ةصاخلا اهبلاطم ميدقت ىلع اهيف

 نأ نم رثكأ اًئيش ةيرجملا ةروثلا ةاسأم قّقحت مل اذإو .ةيداصتقالا تاحالصإلا

 ام يسايسلا عافدنالا اذه َنِإف ءهرهاظملا لكو مئازهلا لك مغر هنأ ملاعلل نّيبت

 .ىدس بهذت مل تايحضتلا نأو اًدوجوم لازي

 ةيجاتنإلا - يخيراتلا عقاولا نيب خراّصلاو رهاظلا ماجسنالا مدع ّنإ
 طاشن ليلحت اهرفوي يتلا ةرهاظلا تايطعملاو  ةيلامعلا ةقبطلل ةيسايسلا

 ْنِإ .اهرهوجو ةيلامعلا ةكرحلا رّرطتل قيقد صحف لعفب يفتختس «لقعلا
 كالتما سيل ّرحلا ثيدحلا لمعلاو يدوبعلا لمعلا نيب يسيئرلا فالتخالا
 - صخشلا ةمالسو يداصتقالا طاشنلاو ةكرحلا ةيرح  ةيدرفلا ةيرحلل لماعلا

 ةظحللا نإ .اًنطاوم هرابتعاب اًمامت ررحمو يسايسلا لاجملا يف لوبقم هنأ لب
 .عارتقالا لجأ نم ةيكلملا طورش ءاغلإ عم تاي لمعلا دا يف ةمساحلا
 ديبعلا عضوب اًدج اًهيبش ّرحلا لماعلا عضو ناك مويلا ّدح ىلإو «ميدقلا يفف
 ءالؤه ناك دقل .ميدقلا رصعلا يف ديازتي مهددع ئتف ام نيذلا نيرّرَحملا

 اوسيل مهنكلو «ءابرغلا نيميقملا عضول مهعضو يف نيلئامم اًرارحأ لاجرلا
 اهيف تداس يتلا «ةميدقلا ديبعلا ريرحت تايلمع نإف سكعلا ىلعو .نينطاوم
 ءاّدبع نوكي نأ نع فكي نأ دّرجمب اًلماع نوكي نأ نع تكي دبعلا ْنأ ةدعاق
 ديبعلا دنع ناك امهم «لمعلل يعامتجالا طرشلا ةيدوبعلا ىقبت يلاتلاب ثيحو

 دّرمتل ريهشلا راعشلا ّنِإف .روصتلا قبسم مكح لكش بعشلا ىلع اوضرعي يكل ةروغلا
 :ناك دق ةيسورلا ةروثلل مساحلا جرعنملا يف لماوعلا نم الماع ناك يذلا ؛تداتشنورك

 .بازحألا نود نم تاتايفوسلا :كاذنآ ىنعي ناك اذهو ؛ةيعويشلا نود نم تاتايفوسلا
 دق ةحورطأ .مكحلا نم اًديدج اًلكش هجاون انلعجت ةّيلكلا ةمظنألا ّنأ ربتعت يتلا ةحورطألا َنإ
 8ععاعسب هز طهاتاتعق (لانلزل, 1953). «10عماموإن ةمل 1مم ى 207 هم ىلاقم يف اهترسف

 (]هان2281 02 ثدحألا لاقملا يف رثكأ الصنم اليلحت دجن نأ نكميو نأ وانت عيصتس عصا»

 طماتأعو طةطصبقتإلا958) «1هأ]ئةعفم 122 معع قل ةنم».
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 .هسفن لمعلا طاشن نأش نم عفرلا دشني لمعلل ثيدحلا ريرحتلا ناك دقل .نيقوتعملا
 .ةيندمو ةيصخش قوقح اًناسنإ هرابتعاب لماعلل حنمُت نأ لبق كلذ ققحت دقلو

 ناك [218] نهارلا تقولا يف لاّمعلا ريرحتل امهم نكلو ءاّيوناث اًريثأت نأ ديب

 لاجملا يف ةأجف الوبقم ام ردقب ناك ناكسلا نم الماك اًعاطق ّنأ يف الّثمتم

 يف عمتجملا يف اًلوبقم نوكي نأ نود اذهو :"'”مومعلل رهظ دق هنأ :يأ .يمومعلا
 اذهل ةيداصتقالا ةّمهملا تاطاشنلا يف رّيسم رود يأب موقي نأ نود ؛هسفن تقولا

 رودلا نإ .اًيفخم ناك ول امك ,«يعامتجالا لاجملا هعلتبي نأ نود يلاتلابو «عمتجملا

 نوؤشلا لاجم يف اًًيئرم نوكي نأو هسفنل ءرملا زييمتلو طيسبلا رهظملل مساحلا
 ؛لاّمعلا ْنأ ةلأسم يف هنم رخآ ناكم يأ يف نسحأ اًحضوم سيل ءامّبر ءوه ؛ةيرشبلا

 مهئايزأ نم يز رايتخا يرورضلا نم هنأب اورعش دق خيراتلا حرسم نولخدي امنيح
 ةروثلا لاوط اهنم مهمسا اودمتسا يتلا ؛ةيلخاد سبالم نوسبلي ال نيذلا «ةصاخلا

 .نيرخآلا لك دض اًهجوم زيمتلا ناكو .مهب صاخ زيمتب اوزاف يزلا اذهبف .”ةيسنرفلا

 اهتايادب يف لازت ام يهو  اهتايادب يف ةيلامعلا ةكرحلل يلاعفنالا عباطلا نإ
 ءالثم ةيقرشلا ابوروأ يف «ٌماتلا اهّومن ةيلامسأرلا اهيف غلبت مل يتلا نادلبلا لك يف

 روهظلا دّوجم ربتعي ناك مك ثيح اكينيس اهدروي ةيروطاربمإلا امور نم ةثداح حضوت نأ نكمي ()

 ايز ديبعلا اوسِبّلُي نأ خويشلا سلجم ىلع كاذنآ حرّتقا دقف ءاّريطخ ةماعلا ةايحلا يف طيسبلا
 :رارحألا نينطاوملا نع «نيحلا يف مهزييمت ءرملا عيطتسي ثيحب ةّماعلا ةايحلا يف اًصاخ
 اوفرعتي نأ ةلاحلا هذه يف نوعيطتسي ديبعلا نأ امب دج ريطخ هرابتعاب حارتقالا ضفر دقلو

 اوناك نيثدحملا نيلّلحملا ّنِإ .ةنكمملا مهتّرقب نيعاو اوحبصي نأو ضعبلا مهضعي ىلع
 ,كاذنآ ضورفملا نم ناك ديبعلا ددع ْنأ ,ةثداحلا هذه نم اوجتنتي نأ ىلإ ٠ ءعيطلاب «نوليمي

 يف نامورلل يزيرغلا يسايسلا سحلا مكح ام نإ .اًدساف ادب دق جاتنتسالا نأ ديب ءاّدج اًريبك

 سانلا ددع نع لزعمب اذهو «ءكلذك وه امب رهظملا ناك اًريطخ هرابتعاب رهظملا صوصخ

 .[1000ص ءروكذم عجرم 11 رظنا] .مهمهي نيذلا

 م. 5هطمانا, لهنعمتل لع طوزئعطماهعنع 58[هتقلع كغ 2هطماهعاوانع (]ةطانقتال لوبوص . أفصي (2)

 لامعلا ققح فيك اًدج اًدِّيِج - 13/1ة:ءطر1955) (طءهطاغصعد لع 121211 عض 1'ةساهآ 11, هغ1)

 مهيلإ راشُي لب «ةيعامتجالا مهتفيظوب نيلماعلا ىلإ راشُي ال» :خيراتلا حرسم ىلع لوألا مهروهظ
 يزلا اذه حبصأ دقو «ةرتسلا ىلع اًلفقم لاورسلا نوكي نأ لامعلا ىتبت دقل . .مهيزب .ةطاسيب

 نود نم مه نمع ثدحتن امدنع نحنو .. ةيلخاد ليوارس نود نم مه نم ةيصاخ : بعشلل ةيصاخ

 لك ينعن ال اننإف «1793 ليربأ /ناسين 10 موي سلجملا يف 561108 حرطي :ةّيلخاد ليوارس
 مهزّيمن ىتح اًئيش نوكلمي ال نيذلا سانلا ينعن اننإ لب «نييطارقتسرألاو ءالبنلا ادع «نينطاوملا
 .(.ع .ه لصألا يف ةيسنرفلاب دهاشلا درو) .«نوكلمي نيذلا نع
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 دض هعارص نع جتني ناك  اسنرف ىتحو اينابسإ وأ ايلاطيإ يف كلذك نكلو

 تقو يف تاكرحلا هذه هتبستكا يذلا نكمملا ميظعلا رادتقالا نا .لكك عمتجملا

 مغر ءاهنوك ىلإ دوعي اًدج ةبعص [219]فورظ يف بلاغلا يفو اًيبسن ريصق
 ةديحولا ةعومجملا يسايسلا حرسملا ىلع نّوكت تناك دق «تايرظنلاو تاباطخلا

 ةيسايس ةكرعم دوقت تناك لب .؛بسحف ةيداصتقالا اهحلاصم نع عفادت نكت مل يتلا

 تناك «مومعلل ترهظ امنيح «ةيلامعلا ةكرحلا نإف «ىرخأ ةرابعبو .ةيقيقح
 ال  اًرشب مهرابتعاب نومّلكتيو نولعفي رشبلا هيف ناك يذلا ديحولا ميظنتلا

 .عمتجملا نم اًدارفأ مهرابتعاب
 هنأ اًدج لمتحملا نم يذلا ةيلامعلا ةكرحلل يروثلاو يسايسلا رودلا اذهلو

 اًيوناث ناك اهئاضعأل يداصتقالا طاشنلا نأ مساحلا نم هنإف «هتياهن نم برتقي

 ءانعطتسا اذاو .ةيلامعلا ةكرحلا بتارم دودح دنع اًدبأ فّقوتت مل اهتيبذاج ةوقو

 ءاضف ءاهلخاد يف لقألا ىلع .سيسأت يف حجنتس ةكرحلا نأ ّنظن نأ ءام ةرتفل

 لمعلا نع جتنت مل تالواحملا هذه ّنإف «ةديدج ةيسايس ريياعم عم اًديدج اًيمومع
 كلذ لب  ةايحلا ةرورض دض اًمئاد يوابوطلا دّرمتلا الو هسفن لمعلا طاشن ال

 عمتجملا ىلإ يقبطلا عمتجملا لّوحت عم ايفتخا نيذللا قافنلا كلذو ملظلا

 يعوبسألا وأ يمويلا رجألاب نومضملا يونسلا رجألا ضيوعت عمو «يريهامجلا

 لثم نولمعي مهو :«هؤاضعأ مهنإ ؛عمتجملا جراخ اودوعي مل مويلا لامعلا نإ
 ىوقل ةلالدلا سفن نآلا ىه ةيلامعلا ةكرحلل ةيسايسلا ةلالدلا ّنِإ .رخآ صخش لك
 ليثمت هنكمي يذلاو ةةنس ةقاملا ةبارق ماد يذلا نمزلا ىهتنا دقل ؛ىرخألا طغضلا

 ناكسلا نع زيمتملا «يلعفلا يسايسلا مسجلا بعشلا انربتعا ام اذإف - لكك سانلا

 نم لكش يأب لامعلا زّيمتي ال ةيرجتملا ةروثلا يفف) ''”عمتجملا نع زيمتم وه املثم
 ىلع اًبيرقت اًركح 1918 ىلإ 1848 نم اًقالطنا ناك امو ؛سانلا ةيقب نع لاكشألا

 نع اًضوع سلاجم ىلع سّسؤملا يناملربلا ماظنلا ةركف ّنإف  ةلماعلا ةقبطلا
 ةيلامعلا ةكرحلا ْنِإ .(عامجإلاب سانلا لك بلطم نآلا تحبصأ دق  بازحأ

 ينعي ءرشع نماثلا نرقلا ةياهن يف اًدئاس حبصأ يذلا «بعشلا» ظفل ناك ءلصألا يفو (1)
 ل سانلا نم هذهك ةقبط َنِإف ءاّقباس ركذ امكو ءاكش نوكلمي هل نيذلا كئلوأ ؛ةطاسيب

 .ثيدحلا رصعلا لبق ةفورعم نكت مل لماكلاب
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 دق يلاتلابو «يباينلا اهعباط تدقف دق «ةيادبلا ذنم اهفادهأو اهنومضم يف ةهباشتملا

 «عمتجملا نع لصفني ال اًءزج ةلماعلا ةقبطلا تحبصأ ثيح يسايسلا اهرود تدقف

 رثكألا تايداصتقالا يف نأشلا وه املثم ةصاخ ةيسايسو ةيعامتجا ةوق تناك ءاوس

 عمتجم ىلإ ناكسلا ليوحت يف «حجنت» تناك [220]وأ «يبرغلا ملاعلا يف اًومن

 تاذ لود فورظ يف ىتح رخآ ناكم يف لصحي نأ نكمي املثمو ايسور لثم لمع
 لاجملا لالحمضا َنإف .لدابتلا قوس ىتح اهيف ىغلُي فورظ يفو ءةّيلك ريغ ةمظنأ
 .العف اًيئاهن حبصي نأ نكمي «ثيدحلا رصعلا ةليط ىرُي امك يمومعلا

31 

 لعفلاب عنصلل ميدقلا ضيوعتلا

 دئاوفبو ةسوملم تاجوتنمب ةيادبلا يف لغشنم وهو «ثيدحلا رصعلا نإ
 نكي مل .عامتجالابو مادص نود لاغتشاب كلذ دعب نوكسم وهو ءاهتابثإ نكمي
 ةسايسلاو ةصاخ ةفصب مالكلاو لعفلا ىودج مدعو عفن مدع ةنادإ يف لوألا

 جئاتنلا  لعفلل يئالثلا طابحإلا نع نيجتانلا طخسلاو بضغلا نإ ."'” ٌماع لكشب

 ءامه  نيلوهجملا هيلعافو عوجرلا لمتحي ال يذلا راسملاو «ةعّقوتملا ريغ
 لعفلا لاجرل ةريبك ةلواحم ءاّمئاد ءهنإ .بوتكملا خيراتلا مدق ناميدق ءابيرقت

 بينجت لمأ ىلع لعفلل اًضيرعت اودجي نأ ءركفلا لاجرل كلذ نم َلقأ سيلو
 نم ةرثكل ناتثياحملا ةيقالخألا ةيلوؤسملا مدعو ةيئاوشعلا ةيرشبلا نوؤشلا لاجم

 دهشت خيراتلا ىدم ىلع ةحرتقملا جئاتنلل نايعلل ةرهاظلا ةياترلا نإ .لماوعلا

 قلعتي رمألا ّنِإف «ةماع ةفصب انثدحت اذإو .ةلأسملل ةيساسألا ةطاسبلا ىلع

 الزعنم ناسنإلا هيف نوكي طاشن ىلإ ءوجللاب لعفلا ثراوك نم اًمئاد تالفإلاب

 نإ .ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم هتاكرحو هعئاقو دّيس ىقبي ثيحب .«نيرخآلا لك نع
 ّدض ةنهربلا مسج لماك يف ةحضاو لعفلاب عنصلا ضيوعتل ةلواحملا هذه

 «ةيقطنم رثكأو هيف ركفن ام نسحأ اهنأو ءاصوصخ «يتلا ««ةيطارقميدلا»
 .ةسايسلا يف يساسأ وه ام دض ةجح ىلإ لوحتتس

 ةيعرشلا ةفيظولا تناك يذلا .ثيمس مدآ اًمود لظي ءةلأسملا هذه لوح يكيسالكلا بتاكلا نإ (1)

 ةيأ مهل سيل نيذلا كئلوأ ّدض ءام كلم مهل نيذلا كئلوأ نع عافدلا» ءهيلإ ةبسنلاب مكحلل
 .11 .203 :رظنا «لوقلا ركذلو .11 1988 ءروكذم ردصم .؛ةّثبلا ةيكلم
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 طرشلا يهو .ةرثكلل ةيرشبلا ةلاحلا نم اعيمج قثبنت لعفلا ثراوك نإ

 ةلواحم ّنإف ببسلا اذهلو .يمومعلا لاجملا وهو ءاذه روهظلا ءاضفل يرورضلا

 صاالخلاو .يمومعلا لاجملا فذح ةلواحم اًمئاد لداعت ةرثكلا هذه نم صلختلا

 مكح وأ يكلملا مكحلا وه ةرثكلا [221] رطاخم نم ةهادبو اًحوضو رثكألا

 يف دحاو لجرل رفاسلا نايغطلا ةيادب ذنم «ةددعتملا هتاعونت يف «دحاولا لجرلا

 يتلا ةيطارقميدلا نم عاونألا هذه ىلإو ؛يعارلا دادبتسالا ىلإ «لكلا ةهجاوم

 نونّوكيو «دحاو يف ةرثك» وه بعشلا ْنِإ ثيخب اًيعامج اًمسج ةرثكلا اهيف لكشت
 ٌلحت يذلا فوسليفلا كلملل ينوطالفألا ّلحلا ْنِإ ."”6كلم» ةباثمب مهسفنأ

 نم طقف ةدحاو يه ؛لحلل ةلباق ةفرعم لكاشم تناك ول امك لعفلا زاغلأ «هتمكح»

 هذه لكشم َّنِإ .دحاولا لجرلا مكح - اًنايغط ّلقألا ةّنبلا تسيلو  تاعّونت

 لب .ءكلذك تسيل بلاغلا يف يهو ءاهتواسق يف اًلّدمتم سيل مكحلا نم لاكشألا

 ءمهلمع نوفرعي اوناك اذإ .ةاغطلا َّنِإ .اًدج ةدّيج ةقيرطب لمعت اهنوك يف ىرحألاب
 ناك يذلا تارتسيزيب لثم ؛«ءيش ّلك يف نيبّيطو نيفيطل» اّدج اونوكي نأ مهنكمي
 نإ ؛©”سونوركل يبهذلا رصعلا» عم اًنراقم ميدقلا رصعلا يف ىتح همكح

 ةيكلملا نأ ريغ (©هانانم5 1292 2168). ةيطارقميدلا لكش يف نايغطلل يطسرألا ليوأتلا وه اذه (1)
 وأ دحاو لجر مكح اهرابتعاب فّرعت نأ نكمي الو ءمكحلا يف نايغطلا لاكشأ ىلإ يمتنت ال

 نيتملكلا ّنإف «نيتفدارتم امهرايتعاب امهلامعتسا نكمي «ةيكلم»و «نايغط# نيتملكلا ْنأ امبو .ةيكلم
 :وطسرأ لاثملا ليبس ىلع :رظنا .نيتداضتم امهرابتعاب نالمعتسُت (625أ1ءانه) «كلَماو «ةيغاط»
 ال دحاو لجر مكح نِإف ماع لكشبو 8لزئءوصقءطعمم ظاطتعم 116063, ظاهغم 1عماسطأاعر 57610.

 يف ركذُي ام ةداعو .برحلا ضوخ وأ ةصاخلا نوؤشلا ٌصخي اميف اَّلِإ ميدقلا رصعلا يف دمحُي

 «0نلع ةعقاطم» مهازناعمزئة صنع, طعاذ ةذايلإلا نم ريهشلا تيبلا يداصتقا وأ يركسع راطإ

 دحاو درف نوكي نأ يغينيو ءاَدّيِج سيل نيريثكلا مكح ْنإ» اعمزئوهمق ءقام, طعأذ طةقأاءهنك».

 ىف ءكاذ سوريموه لوق قّبطي يذلا ءوطسرأ َنِإ) 01204). ؛اًكلم دحاو درف نوكي نأو ءاًدّيس
 يف «طهآ1(ءانعداطقت» ةيسايسلا ةعومجملا ةايح ىلع .3[246مطزن5ز25 101621 اقيزيفاتيملا باتك

 تيب ركذي امدنع «2هانانعو 1292213 ةسايسلا ىقو .وطسرأ دنع ءانثتسا وه «يزاجم ىنعم
 َّنأ ربتعيو ««ةعامج لب اًدارقأ مهرابتعاب ال١ مكحلا يف نيريثكلا دض فقي هنإف اًدّدجم سوريموه
 ىمسملا «ةرثكلا مكح .لمعتسُيو .(نايغطلا وأ دحاولا لجرلا مكح نم اًعنقم اًلكش اَلِإ سيل اذه
 ىلع :رظنا .برحلا يف ةدايقلا يف كابترالا ينعيل هّلحم ريغ يف اًيساكعنا :م0192:طند اًقحال
 1طتنعإ لذ لعد 7, 72, 2عصممطم» ةصمطةعكتع الث. 10. لاثملا ليبس

 مطعمتمم 0هدكفطقمم ال1. 2. 7. وطسرأ (2)

 رص 7



 يرشبلا عضولا 244

 ناذآلل اًمامت اًيعارو ؟نايغطلا نع اًفلتخم» انل ودبي نأ نكمي ةلودلل مهرييست
 رصعلا يف ةيدوبعلا ءاغلإل ةديحولا ةلواحملا نأ عمسن امنيح ةصاخو «ةئيدحلا
 اوناك نكلو .2'”ةثنروك ةيغاط ءسوردنايريبل تناك  لشفلاب تءاب دقو  ميدقلا

 نأ ىلع اوصرحيو يمومعلا لاجملا نم نينطاوملا ءاصقإ يف نوكرتشي اًعيمج
 .©”«ةيمومعلا نوؤشلاب ةدايسلا بحاص ينتعي» امئيب «ةصاخلا مهلاغشأب اولغشني

 ةردقلابو ةصاخلا تالماعملاب رثكأ ءانتعالا ىلإ عزني ناك 71 هنأ «ديكألا نمو

 ىوس تالماعملا هذه يف اوري نأ نينطاوملا ناكمإب نكي مل نكلو «ةراهملاو

 اهنإ .ةكرتشملا لئاسملا يف ةكراشملل يرورضلا تقولا نم مهنامرحل ةلواحم

 يتلا :«ةيجاتنإلاو نمألاو رارقتسالا تازايتما «نايغطلل ةيلاحلا ةيهيدبلا تازايتمالا

 نكمي ال ةراسخل ءيهت اهنوك ىلع رمألا رصتقا ام اذإ ىتح اهرذحن نأ يغبني
 . اًيبسن ديعب لبقتسم يف الإ ةبيصملا لصحت مل اذإ ىتحو ءاهبّتجتي نأ رادتقالل

 يف وه ؛ماظنلاو ءودهلا ةبالص ىلإ ةيرشبلا نوؤشلا ةشاشه نم بورهلا نإ

 ذنم ةيسايسلا ةفسلفلا نم ربكألا ءزجلا ّنأو هب اًّدج حوصنم هنأ ودبي فقوم عقاولا
 ةيرظنلا سسألا داجيإل ةدّدعتم تالواحم هرابتعاب رسيب لّوؤي نأ نكمي «نوطالفأ

 موهفم وه بورهلا اذه لك ةيصاخو .ةسايسلا نم يئاهنلا بورهلل ةيلمعلا قرطلاو
 امدنع الإ اًيسايسو اًيعرش اًعم اوشيعي نأ رشبلا ناكمإب هنأ ةركف :يأ .ءمكحلا

 عضوملا نإ .ةعاطلا ىلع نيمغرم نورخآلا نوكيو رييستلاب نيِفّلكم ضعبلا نوكي
 ةيسايس ةعومجم ّلك نأ نم ءوطسرأو نوطالفأ ىدل دعب هدجن يذلا كرتشملا

 اهيلع سّسأتت ةركف يهو) نومكحُي نيذلا كئلوأو نومكحَي نيذلا كئلوأ يف لثمتت

 مكحو «ةيكلملا وأ دحاولا درفلا مكح  مكحلا لاكشأل ةيراجلا فيراعتلا اهرودب

 هاجت رذحلا ىلإ دنتسي (ةيطارقميدلا وأ ةرثكلا مكحو «ةيشراجيلوألا وأ ضعبلا

 ضّرعم داجيإل ةقداص ةبغر نع جتني هنإ ءرشبلا راقتحا ىلإ هدانتسا نم رثكأ لعفلا
 .ةيغاطو ةلوؤسم ريغ ةوقلل ةدارإ نم رثكأ لعفلل

 مكحلا ىلإ لعفلا نم لاقتنالل ةيساسأ رثكألاو رصقألا ةخسنلا نإف ءاّيرظنو

 ؛لعفلا يبرض نيب ةقحاس ةّوه نوطالفأ قّقحي ثيح يسايسلا ةرواحم يف دجوت

 ممتنع 8عاوطعأ عا ؟!ة مام عطم 5 عمو ءطتعطاع لع 4لاععطسمع (1938) 1, 258. :رظنا (1)

 م4اطعمتمسم (هدكاتأاناأ ول ال. 5 يف سوتارتسيزيب نع وطسرأ هلقني ام اذه (2)
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 245 لعفلا

 ركفلا يف يميمح لكشب نيطبارتم اناك دقو «زاجنإلا)و «ةيادبلا» ةمعطعأل ممه((ءأه

 ديس ىقبيس أدبي يذلا نأ نم دكأتلا ناك ءنوطالفأ هآر امك لكشملا نإ .ينانويلا

 .بولطملا زجنيل نيرخآلا ةدعاسم ىلإ ةجاح يف نوكي نلو «لماكلاب هأدب دق ام

 دعي مل ام اذإ ءطقف ءهغولب نكمي لزعألا مّكحتلا اذه نإف «لعفلا لاجم يفو

 لجأ نم مهتقفاومب ضرغلا يف اوكراشي ىتح مهيلإ جاتحن نم مه نورخآلا
 ءىرخأ ةهج نم ءاذِإو .رماوألا ذيفنتل نولمعتسي لب ءةصاخلا مهتاياغو مهتارربم
 أدبن نأ .هتاذ لعفلا يف قاسني نأب هسفنل «ةردابملاب ماق يذلا ئدابلا حمسي مل

 نيفلتخم نيطاشن احبصي نأ ءاذكه ءامهناكمزب (مىه6ءاه) لعفن نأو (ةععطعتس)

 (ةملكلل جودزملا ىنعملا يف ة:©88) اًمكاح حبصأ دق [223] ئدابلاو ءاّمامت

 نونوكي نم (ةمعطءأط) مكحي هنإ 8((088(2) لعفي نأ هيلع بجي ال» يذلا وهو

 نأ ةيفيك ةفرعم١ يه ةسايسلا ةيهام ْنِإف هفورظلا هذه يفو .«ذيفنتلا ىلع نيرداق

 ةلأسم رابتعالا نيعب ذخألا عم «ةروطخ رثكألا تالاحلا يف مكحن نأو أدبن

 ذيفنت» درجم حبصأ دقو اًمامت يصقم اذهك لعفلا ّنِإ «ةبسانملا مدعو ةبسانملا

 الو نوفرعي نيذلا كئلوأ نيب ميسقتلا لخدأ نم لوأ نوطالفأ ناك دقل ."'”«رماوألل

 هتيادب يف لعفلل لصفمت نع اًضوع «نوفرعي الو نولعفي نيذلا كئلوأو «نولعفي

 .اًمامت نيفلتخم نيءادأ لعفلا قيقحتو لعفن ام ةفرعم تحبصأ ثيحب هلامتكاو

 نيبو «لعفلاو ريكفتلا نيب لصفلا ةرشابم لئام دق هسفن نوطالفأ نأ امبو
 براجتلا نأ حضاولا نم هنإف ,نيموكحملا نع ماكحلا لصفت يتلا ةقحاسلا ةّرهلا

 لصحي نأ نكمي ال ثيح «تيبلا براجت يه ينوطالفألا لصفلا اهيلإ دنتسي يتلا
 ديبعلا ىلإ ُهّرماوأ طعي مل اذإو «لعفُي نأ بجي ام ديسلا فرعي مل اذإ ام ءيش

 لعفي نأ ىلإ ةجاح يف سيل فرعي نم َنِإف لعفلاب انهو .ةفرعم نود اهنوذفني نيذلا
 ّقحب اّيعاو نوطالفأ ناك دقل .ةفرعملا وأ ريكفتلا ىلإ ةجاح ريغ يف لعفي نم نأ
 تيبل ةداع ةحلاصلا دعاوقلا اهترادإل قّبط امنيح ةنيدملل اًيروث اًرييغت حرتقا دق هنأب

 دارأ هنأ ول امك نوطالفأ ءلّوؤي نأ عئاش أطخ هنإ) .©اًمكحم اًميظنت مّظنم يلئاع

 05 «يسايسلا) 010

 ةنيدملا ريبدتو ةريبك ةلئاع ريبدت نيب فالتخا يأ دجوي مل هنأ «يسايسلا» يف ةمساح ةحورطأ اهنإ (2)
 .«ةيلئاعلا» وأ ؛ةيداصتقالا»و ةيسايسلا لئاسملاب ملعلا سفن ٌمتهي نأ ىغبني ثيحب «259 ص :رظنا
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 ا ا ل ا يي الا
 نم فنصلا اذه ممعي نأ .سكعلا ىلع ءدارأ دق هنإ ؛يلئاعلا تيبلاو ةلئاعلا ءاغلإ

 نأ دارأ دق هنإف «ىرخأ تارابع يفو .ةدحاو ةلئاع نطاوم لك لمشت ثيح ةايحلا

 ىصوأ دق هنإف ببسلا اذهلو «ءنصاخلا اهعباط يلئاعلا تيبلا ةعومجم نم يصقُي

 «ينانويلا ريكفتلا ىلإ ةبسنلابو ."'”يدرفلا جاوزلا عضّوو ةصاخلا ةيكلملا ءاغلإب
 «ةلئامم «ةعاطلاو رمألا نيبو [2241]:نيموكحملاو مكحلا نيب تاقالعلا ّنِإف

 .لعفلا ةيناكمإ يصقت تناك يلاتلابو ءديبعلاو دّيسلا نيب ةقالعلل «فيرعتلا ىضتقمب
 نأ يغبني ةيمومعلا عئاقولا يف كولسلا دعاوق نأ نع رّبعي نوطالفأ َنإف ءاذكهو
 نوطالفأ ناك دقل ءماكحإب مظنم ةلئاع تيب ماظن يف ديبعلاب ديسلا ةقالع نم ٌقتشت

 .ةيرشبلا نوؤشلا يف رود يأب لعفلا موقي نأ يغبني ال هنأ ينعي

 ماظنلا يف ريثكب ربكأ صرف نم نّكمي ينوطالفألا قسنلا نأ يهيدبلا نم هنإو
 يمومعلا لاجملا نم عيمجلا ءاصقإل ةيغاطلا تادوهجم نم ةيرشبلا نوؤشلل مئادلا

 نوؤشلا يف ةكراشم ىلع نوظفاحيس نينطاوملا لك نأ مغرو .هصخش ادع ام

 ىتح ريغ نم اًدحاو الجر اوناك ول امك «نوكلسيس» عقاولا يف «مهنإف «ةيمومعلا
 يفو :ةيبزح تاعارص ةيناكمإ ىتح «كلذ نم لقأ لب ال .يلخاد ماسقنا ةيناكمإ

 .2”يدسجلا رهظملا ادع ام «رابتعا لك يف اًدحاو حبصت ةرثكلا نإف» ءمكحلا

 نمو يلئاعلا تيبلا نم هلصأ ّدمتسي هنأ مغرو ءمكحلا موهفم نإف ءاّيخيراتو
 وهو ةيمومعلا نوؤشلا ميظنت يف اًمسح رثكألا هرودب ماق دق ؛يلئاعلا لاجملا

 ىلإ ةبسنلاب هنأ اذه ائيسني نأ يغبني الو .تباث لكشب ةسايسلاب طبترم انيلإ ةبسنلاب
 ةيسيئرلا ةليسولا اهيف ىأر دقل .ريثكب رثكأ ةماع ةلوقمب قّلعتي رمألا ناك نوطالفأ
 هديكأت يف طقف اًيهيدب اذه سيلو .بناوجلا لك يف ةيرشبلا نوؤشلا مكحو ميظنتل

 يف عبتي يسفن ماظنل هنيوكت يفو اّمخضم الجر» ةنيدملا ربتعُت نأ بجي هنأ ىلع
 قطنملا يف اًحوضو رثكأ ىتح وه لب «ةيوابوطلا هتئيدمل يمومعلا ماظنلا عقاولا

 سايقملا نإ .هسفنب ناسنإلا تاقالع يف طلستلا أدبم هتطساوب لخدأ يذلا ميظعلا

 فصي يذلا «ةيروهمحلا» نم سماخلا باتكلا نم عطاقملا كلت يف صوصخلاب حضاو اذه (10)

 اًملس ققحيس بألا وأ ؛خألا وأ ءّصاخلا نبالا ةمجاهم نم فوخلا ْنأ فيك نوطالفأ هيف

 :رظنا .نيبرقألا هلهأ دحأ فرعي نل هنإف ءءاسنلا ةيعاشم ببسيو .ةيوابوطلا هتيروهمج يف اًماع

 .465ا - 4632 صوصخلاب

 هععمسطاتنع 443 8. (2)
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 2 لعمفلا

 يطارقتسرألا ثرإلا يفو نوطالفأ ىدل ءوه نيرخآلا مكح ىلع ةردقلل ىلعألا

 كلملا - فوسليفلا مكحي املثمف .هسفنل ءرملا مكح ىلع ةردقلا وه برغلل

 نإَف هسفن نوطالفأ ىدلو .ءاوهألا مكحي لقعلاو دسجلا مكحت سفنلا َنِإف ؛ةنيدملا
 نم لقأ سيلو هسفن هاجت هكولس يف ناسنإلا مهي ام لك يف نايغطلا اذه ةيعرش

 ينعت يتلا همم« ةملكل ضماغلا ىنعملا يف اًضيأ رّذجتي «نيرخآلا هاجت هكولس
 باتك ةياهن يف ةحارص لوقي امك نوطالفأ ىدل مساحل هنإ ؛اًعم مكحلاو ةيادبلا

 ريكفتلا ديلقت يفو ؛(ةءطعأه) مكحلا يف قحلا اهل (2ع88) ةيادبلا نا سيماونلا

 رابتعا جتنأ دق ةيادبللو مكحلل اًيوغل اًقبسم ددحملا لوألا هباشتلا نإف «ينوطالفألا

 يف ءامامت ةيادبلا ةركف ءافتخا دودح ىلإ «ةطلسلا عيرشت [225] ةباثمب ةيادب لك

 ةيرحلل يلصألاو ةيساسأ رثكألا رّرصتلا ىفتخا اهعمو .ةطلسلا موهفم نم ةياهنلا

 .ةيسايسلا ةفسلفلا نم ةيرشبلا

 طّلستلا تايرظن لك لصأ :؛لعفلاو ةفرعملا نيب ينوطالفألا لصفلا يقب دقل

 موهفملا ةوق ةطساوبو .ةلوؤسم ريغ وأ درت ال ةوق ةدارإل تاريربت دّرجم تسيل يتلا

 ؛ةطلسلاو رمألاو ةفرعملا نيب ةينوطالفألا ةلثامملا ْنإف اهدحو يفسلفلا ريونتلاو

 تالصفمتلا لكو ةقباسلا براجتلا لك تلطبأ دق ذيفنتلاو ةعاطلاو لعفلا نيبو

 يسايسلا ركفلا ثرإ ىلع لماكلاب ةطلستم تحبصأو «يسايسلا لاجملا يف ةميدقلا

 ذنم تيسُن دق هميهافم نوطالفأ اهنم ّدمتسا يتلا ةبرجتلا روذج نوكت نأ دعب ىتح

 ناك يتلا لامجلاو قمعلل ةديرفلا ةينوطالفألا ةبيكرتلا ىلإ ةفاضإلابو .ليوط نمز
 صاخلا ءزجلا اذه رمع لوط ببس نإف «نورقلا ىطختت هراكفأ لعجيل اظبترم اهلقث
 يف رثكأ اًحجرم ىتح ليوأت ةطساوب لعفلل مكحلا هضيوعت ىّوق دق هنأ وه هرثأ نم
 ةملكلا ذخأ يذلا نوطالفأو  لعفلاب حيحصل هنإ .(عنصلا)و (لعفلا) يترابع

 نوكي نأ بجي «عنصلا لاجم يف براجتلا نم ؛««ةركفلا» ةظفل «هتفسلف يف حاتفملا

 ؛لعفلا لاجم نع اًّدج ةبيرغ يهو لعفلاو ةفرعملا نيب ةمسقلا نأ هتظحالمل لوألا
 يف ةيموي ةبرجت يه «لعفلاو ركفلا لصفني املاح هانعمو هتيحالص مظحتت يذلا

 لكشلا وأ ةروصلا كاردإ ةيادبلا يف :نيمسق ىلإ اًًيهيدب هراسم مسقني يذلا عنصلا

 .ذيفنتلا ةيادبو لئاسولا ميظنت كلذ دعبو «لبقملا جوتنملل (©1405)

 لاجم ءاطعإ لجأ نم لعفلل عنصلا ضيوعت يف ةينوطالفألا ةبغرلا ْنِإ
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 يرشبلا عضولا 248

 ّسمت امدنع اًروهظ رثكأ تحبصأ عنصللو رثألل ةثياحملا ةبالصلا ةيرشبلا نوؤشلا

 ةفسلفلاب الغشنم نوطالفأ نكي مل امدنعو .راكفألا بهذم :يأ هتاذ هتفسلف زكرم
 راكفألا فصي هنإف ؛(ىرخأ عضاوم يفو ةبدأملا يف رمألا وه املثم) ةيسايسلا

 يفو .ليمجلل تالدبت ةبائمب اذكه يهو (ءاءماطدمعو؛(ه») اًريثك قربي ام اهرابتعاب

 دعاوقو سيياقم ىلإو ريياعم :ىلإ تلّوحت دق راكفألا تناك طقف «ةيروهمجلا»
 يناتويلا ىنعملا يف «ريخلا» ةركف نم تاقاقتشاو تاعونت اهلك يهو «كولس

 اذه ناك دقل 0 يدلل أ «لجأ نم ريخ» وه امل 1 : يأ «ةملكلل

 «يسايس فدهل اًساسأ وهو ؛ةسايسلا ىلع راكفألا بهذم قيبطتل اًيرورض ليوحتلا
 اًيرورض نوطالفأ هدجو دقل .ةيرشبلا نوؤشلا نع ةشاشهلا عباط عزن فده

 تسيل ريخلا نع ةركفلا هذه نكلو .ةركف عفرأ وه «ليمجلا ال ريخلا ّنأِب حيرصتلل
 ييلاتلابو ءدوجولل ةيقيقحلا ةيهاملا لّمأتي نأ ىنمتي ناك يذلا فوسليفلل ةركف عفرأ

 ؛راكفألل ةقرشملا ءامسلا ىلإ ةيرشبلا نوؤشلل ميظعلا فهكلا نم جرخي

 اًبحم ال «لامجلل اًبحم هرابتعاب ««ةيروهمجلا» يف ىتح كلذك فّرعي فوسليفلاو
 مكاح نوكي نأ ىنمتي يذلا ,ءكلملا  فوسليفلل ةركف عفرأ ريخلا نإ .ريخلل

 ىقبي نأ عيطتسي الو رشبلا نيب هتايح يضقي نأ هيلع بجي هنأل ةيرشبلا نوؤشلا

 ءطقف ةيرشبلا نوؤشلل ملظملا فهكلا ىلإ دوعي امدنعو .راكفألا ءامس تحت

 ريياعم ةباثمب رييستلل راكفألا ىلإ جاتحي هنإف رشبلا هئارظن عم ىرخأ ةرم شيعيل
 يوضنت يرشبلا مالكلاو لاعفألل ةعّونتملا ةرثكلا لعجيو اهتطساوب سيقي دعاوقو
 عنص يف هب داقني نأ يفرحلل نكمي يذلا «يعوضوملا»و قلطملا نيقيلا عم اهتحت
 اًعم نالمعتسي امهو ءاهيلع مكحلا يف داقني نأ يماعلل نكميو «ةيدرف ةرسأ

 .©”اًمومع ريرسلا «ةركف» اًمود رضاحلاو ىلبي ال يذلا جذومنألا

 .ليمجلل ةيسيئرلا ةيصاخلا اهرابتعاب (250) «سرديف» ةرواحم يف 158155326512608 ةملك درت (1)

 ٌقتشُنو ىّمسي يذلا ءريخلا ةركفل ةهباشم ةيصاخ دنس (518) «ةيروهمجلا» يفو

 «ليضفتلا ةغيص لمعتسُت نيتلاحلا يفو .«قيربلا»و «روهظلا» مال:881[565 نم اًعم ناتملكلا
 .ريخلا ىلع قابطنالا نم رثكأ ليمجلا ىلع قبطنت عماللا قيربلا ةيصاخ نأ يهيدبلا نمو

 ىلعأ ّنف دوجو ةركف ّْنِإ) /7/ءمعم 136عم+ م2102 (1945), 11, 4168: رغياي رانراف حيرصت نإ (2)

 ىف يرست امنإ «سايقلا ىلع ةردقلا ىهو (ماممه«51) ةميقلل فوسليفلا ةفرعم ْنأو سايقلل

 ثيح ؛ةيسايسلا نوطالفأ ةفسلف ىلع طقف ٌحصي اذهو .«هتياهن ىلإ ينوطالفألا رثألا لماك
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 249 لعفلا

 لاجملا ىلع راكفألا بهذم قيبطتو ليوحتلا اذهل ىربكلا ةيزملا ْنِإو

 نوطالفأ روصت يف يصخشلا رصنعلا ءاصقإ يف ءاّيعانص «نالّثمتي يسايسلا

 يتلا ةلضفملا هتلئامم نأ اًَدّيج فرعي نوطالفأ ناك دقل .يلاثملا مكحلل [227]
 يعارلا نيب وأ ءديبعلاو دّيسلا نيب ةقالعلا لثم «ةيلئاعلا ةايحلا نم اهدمتسا

 نع حوضوب هزييمتل رشبلا مكاح ىدل ةيهلإ  هبش ةليضف بّلطتتس .عيطقلاو
 ءاضفلا ءانب ّنِإ ."” عيطقلا نع يعارلا وأ هديبع نع ديسلا زيمتي املثم هاياعر

 ىلع ةبترتم اًراثآ لمحت تناك سكعلا ىلع .عونصم ءيش لكش ىلع يمومعلا

 ءىرخألا نونفلا لك يف رمألا وه املثم ةسايسلا نف يف ةبرجت نإ .ةيداع ةدايس.

 ءيشلا يف لب «ءيفرحلا وأ نائفلا صخش يف مساحلا لماعلا نوكي ال ثيح

 كلملا  فوسليفلا قّبطي «ةيروهمجلا يفو .ةفرحلل وأ ّنفلل يصخشلا ريغ

 عنصي املثم هتنيدم «عنصي» هنإ ؛هريياعمو هدعاوق يفرحلا قّبطي املثم راكفألا

 نيناوق راكفألا هذه حبصت نوطالفأ رثأ يف ةنإف «ةياهنلا يفو ؛ ””الاثمت تاحنلا
 .©27طقف ذيفنتلا الإ بلطتت ال

 قفو ىنبي نأ نكمي يذلا يوابوط يسايس قسن روهظ ْنِإف ءرّوصتلا اذه يفو
 اًئيش حبصي ةيرشبلا نوؤشلا تاينقت مّلعت دق ناك ام صخش فرط نم جذومنأ

 ةفسلف زكرم يه ؛««ةيروهمجلا» اهمّدقت امك .فهكلا ةلوثمأو .ليمجلا ةركف ريخلا ةركف ضّرعت

 اهرابتعاب مهفت نأ يغبني ءاهيف تضرع امك لثملا ةيرظن ْنأ ريغ ءاهتاذ ةيسايسلا نوطالفأ

 نأ نكمي ال ام وهو «صلاخلا ئفسلفلا ىلصألا رهظملا اهرابتعاب ال .ةسايسلا ىلع اًقيبطت

 .عقاولا يف وهو «طمهعز5 ةباثمب :«ميقلل فوسليفلا ةفرعم» رغياي رابتعا نإ .انه هشقانن
 ىدل ربتعت «5ط0ه©515 ةملك ّنِإ .ةفرعملا هذهل ةيفسلفلا ريغو ةيسايسلا ةعيبطلا ىلإ ةراشإ

 .فوسليفلا رظن نم رثكأ ةسايسلا ةريصب وطسرأو نوطالفأ

 نحنو ءانثأ اًمّكهتم جتنتسي «ةركفلا هذه لسلست نوطالفأ عباتي ثيح ««يسايسلا» ةرواحم يف (1)

 مكحل اًبسانم يعاّرلا نوكي املثم اًمامت رشبلا مكحل اًبسانم نوكي نأ نكمي صخش نع ثحبن
 .(275) «ٍناف ناسنإ ضوع اًير» اندجو ءوهعيطق

 .420 «ةيروهمجلا» (2)

 :«ةيروهمجلا» يفف :ةيسايسلا نوطالفأ ةيرظن يف يلاتلا روطتلا لججسن نأ امهم نوكي نأ نكمي (3)
 دنتسي «يسايسلا» يفو ءيداعلا ناسنإلاو رّبخلا نيب ةقالعلاو نيموكحملاو نيمكاحلا نيب هزييمت
 رّيغتت ال يتلا نيناوقلا ذيفنت نأ ربتعي .«نيناوقلا» يفو «لعفت نأو فرعت نأ نيب ةقالعلا ىلإ

 رثكأ لهذملاو .يمومعلا لاجملا لاغتشال يرورض وه ام وأ ؛ةلودلا لجرل ىقبي ام لك وه

 .ةسايسلا ةسرامم اهبلطتت يتلا تاردقلا يف يجيردتلا ضفخلا وه روطتلا اذه يف
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 «ةيسايسلا ماسجألا نيوكتل طّطخم ميمصت يف لوألا ناك يذلا .نوطالفأو ؛اًديكأ

 هذه نم ةدحاو يأ مقت مل هنأ مغرو .ةقحاللا تايوابوطلا لك مهلم يقب

 تقّبط يتلا ةردانلا تالاحلا يف هنأل  خيراتلا يف ظوحلم رود يأب تايوابوطلا

 بلاغلا يف سيلو «عقاولا لقث تحت ةعرسب تراهنا دق «ةيوابوط تاطّطخم اهيف

 نكمي ال يتلا ةيقيقحلا ةيرشبلا تاقالعلل عقاو وه ام ردقب ةيجراخلا فورظلا عقاو

 ريكفت ديلقت ىلع ظافحلل ةيلعاف رثكألا قرطلا نيب تناك دقت  اهيلع ةرطيسلا

 يف «يعو نود وأ يعو نع اًلَرْؤم لعفلا موهفم ناك هيفو [228] ؛هتيمنتو يسايس
 .ةعاتصلاو لعفلا تارايع

 حيحصو .ثوروملا اذه خيرات يف ةظحالملل لباق ام اًئيش كانه ْنأ ريغ

 رودب اًمود ماق دق ءعنص ّيأ لصحي نأ نكمي ال هنود نم يذلا ءفنعلا نأ

 تارابع يف لعفلا ليوأت ىلع ةسسؤملا ةيسايسلا تارّوصتلاو قاسنألا يف مهم

 ىقبي فنعلا نم رصنعلا اذه ْنِإف .ثيدحلا رصعلا دودح ىلإ نكلو ؛عنصلا

 ثيحب اهنم ّدحلاو اهريربتل ةياغ ىلإ جاتحت تناك ةليسو :يأ «طبضلاب ءاّيتادأ
 قباسلا يسايسلا ركفلا ثرإ نم اًمامت ةبئاغ كلذك يه امب فنعلا تاديجمت نإ

 ناك ام ردقب ةليحتسم تناك تاديجمتلا هذه نإف ء«ةماع ةفصبو .ثيدحلا رصعلل

 يف هنأل كلذو .ناسنإلا ىدل ىلعألا نيتردقلا انوكيل نيضرتفم لمعلاو لّمأتلا

 «لعفلا نم لقأ سيلو عنصلا ةيلمعلا ةايحلا تالصفمت تناك هذهك ةحورطأ

 لخادو .ةيتادأو ةيوناث اهسفن يه ىقبت تناك «لمعلا نع ثدحتن نأ نود

 لئاسملاو مكحلا ةركف تناك دق ةجيتنلا نإف «ةيسايسلا ةيرظنلل ةقيضلا ةرئادلا

 نم ريثكب رثكأ مساح رودب تماق دق «ةلداعلا ةطلسللو ةيعرشلل اهب ةطبترملا
 نأ ناسنإلل نكمي هنأب ثيدحلا رصعلا عانتقا نإ .هتاليوأتو هسفن لعفلا رّوصت

 نع ةلقتسم ريغ ةموعزملا ايلعلا هتاردق نأو «بسحف هلعفي ام ءطقف .فرعي

 فنعلا حّضوت يكل القاع اناويحت سلو «عناص ناسنإ) ساسألاب نذإ هنأو لعفلا

 اهرابتعاب سفن رهظت ثيح ةيرشبلا نوؤشلا لاجمل تاليوأتلا لكل ثياحملا

 رصعلل ةزيمملا تاروئلا ةلسلس يف تاذلاب اًشهدم اذه ناك دقلو .عنص ةرئاد

 ةبيكرتلا سفن رهظت  ةيكريمألا ةروثلا ادع ام  اهعيمج تناك يتلا .ثيدحلا

 فنعلا ديجمت عم ديدج يسايس مسج سيسأتل ميدقلا ينامورلا سامحلل
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 وه فنعلا» ْنأب سكرامل روئأملا يأرلا نإ .«هعنصلا ةديحولا ةليسولا هرابتعاب

 هداقتعا جئاتن جتنتسيو ثيدحلا رصعلا لماكل اًعانتقتا صخلي ؛200:تايسلاو

 .هللا «عنص نم» يه ةعيبطلا ّنأ املثم رشبلا «منص» نم خيراتلا نأ ةرّذجتملا

 نم برض ىلإ لعفلا ليوحت هفرعي يذلا حاجنلاو رارصإلا نإ 3]
 هلعجي ام وهو «نايسايسلا ريكفتلاو ةيرظنلا ةغل رسيب هيلع دهشت ام وه عنصلا
 لئاسولا ةلؤقم لامعتسا نود لئاسملا هذه ةشقانمل اًبيرقت اًليحتسم لعفلاب
 نوكي نأ اًعانقإ رثكأ ىتح هّلعلو .ةيتادألا تارابع يف ريكفتلاو تاياغلاو

 نم» ْنأ نم ةثيدحلا نسلألا لك يف ةيبعشلا لاثمألا هب انحصنت يذلا عامجإلا
 صقف نود ةجع دادعإ كنكمي ال١ هنأو ««لئاسولا ديري نأ هيلع ةياغ ديري

 ةلتاقلا جئاتنلاب «لماكلاب ءاّيعاو حبصأ يذلا لوألا ليجلا انّلعلو .«ضيبلا

 نأ ةطيرش .«لئاسولا ّلك ْنأ لوبق ىلع درفلا ربجي يذلا ركفلا طخل ةثياحملا

 نمو هنأ ريغ .ةياغ ةباثمب ربتعُي ءيش عابتال ةرّربمو ةلوبقم يه «ةعجان نوكت
 فيضن نأ اًيفاك سيل هنإف ءركفلل ةقورطملا بوردلا هذه نم بورهلا لجأ
 يف هنأ وأ ةلوبقم لئاسولا لك ّدعن نأ نكمي ال هنأ رابتعا لثم «تازّيمملا ضعب

 هذهو ؛تاياغلا نم ةيمهأ رثكأ لئاسولا حبصت نأ نكمي فورظلا ضعب

 الو «كلذ تبثي هيلع ٌثحلاو يقالخأ قسنك صحف نود لبقت نأ امإ تازّيمملا

 .اهلمعتست يتلا تالئثامملاو ةغللا ىلإ ىواهتت اهنأ امإو «ةيهيدب ربتعت نأ نكمي

 نأ كلذ ءتاقرافم مالك وه لئاسولا ّلك رّربت ال تاياغ نع مالكلا نأل

 موقت الو اًراغلأ رهظُت تاقرافملاو ؛لئاسولا ريربت طبضلاب وه ام ةياغ فيرعت
 لئاسوو تاياغ عم لماعتن اننأ دقتعن ام ردقبو .اًدبأ ةعنقم نذإ نوكت الو اهّلحب
 يأ لامعتسا عنم ىلع نيرداق نوكن نأ انئكمي ال هنإف ءيسايسلا لاجملا يف

 .اهب فرتعم تاياغ ةعباتمل لئاسولا لكل صخش

 هتظحالم رصحي ال هنأ نّيبت .ءسكرام نم ىرخأ عطاقمو «[824ص] «لاملا سأر» نم دهاشلا (1)
 خيراتلا يف» :هلوق ركذن لاثملا ليبس ىلعو «ةيداصتقالا وأ ةيعامتجالا ىوقلا رهظمتل

 بعلت «فنعلا راصتخايو ةميرجلاو ةقرسلاو دابعتسالاو وزغلا نأ يلجلا نم هنإف .يعقاولا
 .[785ص] .«ربكألا رودلا
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 ةليسو ىلإ ةسايسلا نأش نم حلا نم هبحاصي امو لعفلل عنصلا ضيوعت نإ
 مكح نم رايخألا رشبلا ةيامح ْنِإف «ميدقلا رصعلا يف  «عفرأ» ةموعزم ةياغ غولبل

 صالخ ىطسولا نورقلا يفو :«””اًصوصخ فوسليفلا ةمالسو «ةماع ريرشلا
 وهل ضيرعتلا اذهف - يعامتجالا مدقتلاو ةيجاتنإلا ثيدحلا رصعلا يفو «حاورألا

 يذلا ديحولا وه ثيدحلا رصعلا ّنأ حيحصو .ةيسايسلا ةفسلفلا ثرإ مدق ميدق

 [230].ءايشأ جتنمو تاودأ عناصو .«اًعناص اًناسنإ) هرابتعاب اًلوأ ناسنإلا فّرع
 لماكل ثرإلل اناك نيذللا ةبيرلاو راقتحالا ىلع بّلغتي نأ عاطتسا دق يلاتلاب وهو

 نم اححاتفنا ّلقأ  لعفلل هتهجاوم مكحب :ءهسفن ثرإلا اذه ءنكلو .عنصلا لاجم
 عنصلا تارابع يف لعفلا ليوأت ىلع اًربجم ناك دق  اًيلعف لقأ سيل نكلو ءدكؤملا
 راكفأ موسرو تاعزن ةيسايسلا ةفسلفلا يف لخدأ دق هراقتحاو هتبير مغر هنإف اذكهو

 ثيدحلا رصعلا ْنِإَف ةهجلا هذه نمو .اهيلع زكتري نأ عيطتسي ثيدحلا رصعلا ناك

 ريبعتلا نم هتعنم يتلا ««ةقبسملا ماكحألا» نم ىرحألاب هرّرح لب ثرإلا بلقي مل

 نوكت يتلا لاعفألاو راكفألا نم عفرأ ةناكم لتحي نأ يغبني يفرحلا رثأ َّنأ ةحارص
 دق ءوطسرأ «لقأ ةجردبو .نوطالفأ نأ وه عقاولا ْنِإ .ةيرشبلا نوؤشلا لاجم
 اناك دقو ءةمات ةنطاوم نينطاوم اونوكي نأ ىتح نوقحتسي ال نييفرحلا اريتعا

 اذه نإ .فّرجلا ةينقت بسح ةلودلا رييستو ةسايسلا يف مكحتلا حارتقال نيردابملا
 ةيرشبلا ةردقلا يف ةبحاصملا ةيلصألا لكاشملا قمع حوضوب نّيبي رهاظلا ضقانتلا

 نكمي ىتلا تالوقملا لاخدإب راطخألاو تافزاجملا ءاصقإ ىلإ ليملا ةوقو لعفلل

 تالرقملا هلع :ةيركلا تاقداسلا ةكش ىف ةراليفب وقال و يردكا هيلع ليوغتلا
 .ةيرشبلا ةعانصلا ملاع ينبنو 7 ةعيبطلا هجاون يتلا ةطشنألل ةبحاصملا

32 

 لعفلا راسم عباط

 لجأ نم ةليسو ىلإ ةسايسلا نأش نم ّطحلاو لعفلا يف تاودألا لامعتسا نإ

 نم ةدحاو اهنوك ةياقو يفو «لعفلا ءاصقإ يف «ةتبلا ءالعف ءحجني مل رخآ ءيش

 نع طقف دّلوتت نأ نكميو رشبلل اًمكاح حبصي نأ فوسليفلا ةبغر :ّنأ نوطالفأ لوق نراقنلف (1)
 ةمهم :ّنأ نم سونيطسغأ هلوقي ام عم :347 :«ةيروهمجلا» أوسألا مه نم همكحي نأ نم فوخلا
 (8ماكاما26 153. 6) «رارشألا» نيب اًنامأ رثكأ شيعلا ىلع نيرداق ؛رايخألا» لعجي نأ يه مكحلا
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 انيأر دقلو .اًمامت ةيرشبلا نوؤشلا لاجم ميطحت يف وأ «ةمساحلا ةيرشبلا براجتلا

 هب طبترت يذلا ينضملا دوهجملا هرابتعاب ءانملاع يف لمعلل رهاظلا ءاصقإلا نأ اًقباس

 برض يف نآلا ىّدؤي رثألا نأ ةجيتن ءيش ّلك لبق هل تناك دق «ةيرشبلا ةايحلا لك
 تاورث تناك ول امك ةكلهتسملا لامعتسالا تاعوضوم هرثألا تاجتنمو لمعلا

 نوؤشلا ذاقنإو هنيقي مدع ببسب لعفلا ءاصقإ ةلواحم ّنإف «لثملابو .ةطيسب كالهتسا

 حبصت نأ اهنكمي امك وأ تناك ول امك اهعم لماعتلا ةطساوب اهتشاشه نم ةيرشبلا

 ةردقلا هيجوت نع ءيش لك لبق جتن دق يذلا [231] يرشبلا عنصلل ةمظنملا تاجتنملا

 نم دوجولا ىلإ يتأيس يذلا .يئاقلتو ديدج راسمب ةردابملاو لعفلا لجأ نم ةيرشبلا
 رصعلا نم ريخألا ىوتسملا دودح ىلإ يهو ةعيبطلا هاجت فقوم يف ءرشبلا نود
 . ةيعيبط داومب ءايشأ ةعانصلو فاشتكالل ةيعيبطلا نيناوقلا ىدحإ تناك دق «ثيدحلا

 ام ءامير وه «ةملكلل يفرحلا ىنعملاب «ةعيبطلا يف لعفلا انأدب دق ّدح يأ ىلإو

 :نأ ةريبك ةيدجب حرتقا ملاعل ةيضرعو ةثيدح ةظحالم ةطساوب رثكأ هحيضوت لصخ
 ."”(هلعفأ يننأ فرعأ ال ام لعفأ امدنع ققحتي يساسألا ثحبلا»

 رشبلا دعي مل. يذلا بيرجتلا ةطساوب ةيافك ةملاسم ةقيرطب كلذ أدب دقل

 اهرهظم يف ةعيبطلا تناك ام لكو لّمأتلابو ليجستلابو «ةظحالملاب نوفتكي
 تاراسملا ةراثإ يفو طورش عضو يف اوعرش دقل لب ءهميدقت ىلع ةرداق ءّصاخلا

 تاراسم عالدنا يف رارمتساب ومنت ةراهم لكش يف روطت ام نإف يلاتلابو .ةيعيبطلا
 «ناسنإلا لحتدت نود نم اًدبأ لصحت ال نأ نكميو ةيضارتفا ىقبتس تناك ةيساسأ

 يه ةةيعيبط» تاراسم قلخل :يأ «ةعيبطلا «عنصل# اًيقيقح انف ةياهنلا يف غلبتسو
 ةرداق ريغ ةيضرألا ةعيبطلا نأ ودبي يتلاو رشبلا نود نم اًدبأ دجوت نل تاراسم

 نوكت نأ نكمي ةيهامملاو ةلثامملا تاراسملا ْنأ مغر .اهدرفمب اهقيقحت ىلع
 يذلا بيرجتلا لاخدإ لالخ نمو .ضرألاب طيحي يذلا نوكلا يف ةدئاس رهاوظ

 انضرف يتلاو ناسنإلا اهيف رّكفي يتلا عاضوألل ةيعيبطلا تاراسملا ىلع هيف انضرف

 لصحي يذلا راسملا ديعن» فيك اًريخأ انمّلعت دق اننإف «ناسنإلا اهقّقح طامنأ اهيف

 ةقاطلا ضرألا ىلع ةيعيبطلا تاراسملا نم بسكن فيك :يأ ««سمشلا تحت

 .نوكلا لخاد اّلِإ رّوطتت نأ نكمي ال «نحن اننود نم يتلا
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 ىوتسملا يفو راسم مولع ىلإ اًرصح ةعيبطلاو مولعلا لّوحت ةلأسم ْنِإ
 نمو ةدوعلا ةيناكمإ ريغ نم اًيضرف كلذو :«عوجر ريغ نم راسم» مولع ءريخألا
 غامدلا ةوق تناك امهمو ؛هنأ ىلإ ةحضاو ةراشإ يه حالصإلا ةيناكمإ ريغ

 نأ اهدرفمب اهنكمي يتلا ةقيمعلاو ةيلعفلا ةيرشبلا ةكلملا َنإف ءاهتيادبل ةيرورضلا

 يه لب ءالقع الو اًلَمأت تسيلو ««ةيرظن» ةكلم تسيل رّوطتلا اذه بيس نوكت
 ريغ اهنم جورخلا ىقبي اهل قباس نود تاراسم ءدبل  لعفلا ىلع ةيرشبلا ةردقلا

 .هيف يرجتس يذلا «يعيبطلا وأ يرشبلا لاجملا يف [232] هعّقوت نكمي الو ينيقي

 ّومنلا ىلإو ؛ثيدحلا رصعلا ىلإ ةبسنلاب اًّدج مهم وهو اذه لعفلا رهظم يفو
 خيراتلل قوبسملا ريغ هرّوصت ىلإ ةبسنلاب رمألا وه امك اًمامت ةيرشبلا تاردقلل ميظعلا

 عقوتلل لباق ريغ اهنم جورخلا نوكي يتلا يه أدبت يتلا تاراسملا َنِإف « هب يعولاو
 نوؤشلل ةيساسألا ةيصاخلا حبصي يذلا فعضلا نع كيهان «نيقيلا مدع نإ ثيحب
 رصعلا مامتها نم تتلفأ دق تناك لعفلا اهب فرعي يتلا ةيصاخلا هذهو .ةيرشبلا

 ةفسلفلا يف اهل قباطملا اهنع ريبعتلا دجت مل .لوقن نأ نكمي ام ّلقأ اذهو «ميدقلا

 يزكرملا رّوصتلا نإ .اًمامت اهنع اًبيرغ هفرعن امك هسفن خيراتلا رّوصت ناك يتلا ةميدقلا

 ملعلا كلذ نم لقأ سيلو يعيبطلا ملعلا «؛ثيدحلا رصعلل لماكلاب نيديدجلا نيملعلل

 .لعفلا يه هسسؤت يتلا ةيلعفلا ةيرشبلا ةبرجتلا ْنِإو ءراسملا رّوصت وه «يخيراتلا
 نأ انئاكمإب هنإف ءانب ةصاخ تاراسم أدب ىلعو «لعفلا ىلع نورداق ءطقف ءاننألو

 ةيصاخلا هذه ّنأ حيحص هنإ .تاراسم قاسنأ ةباثمب خيراتلاو ةعيبطلا نم الك كردن
 نع ربتعا دق ؛«وكيف» ذنم وهو ؛خيراتلا ملع يف اّلَّوأ ترهظ دق ثيدحلا ريكفتلل
 اهسفن دجت نأ لبق نورق ةدع ةيعيبطلا مولعلا تجاتحا امنيب ««اًديدج اًملع» دصق

 ميدقلا يرّوصتلا اهراطإ لادبتسا ىلع ءاهتاحاجن تاراصتنا جئاتن ةطساوب ؛ةربجم

 .ةيخيراتلا مولعلا ةغلب «ءشهدم لكشب ؛«ةهيبش ةغلب

 رهظت طقف ةيخيراتلا فورظلا ضعب يف هنإف ءنوكي نأ نكمي ام مغرو

 نوسيقي نوينانويلا ناك دقلو .ةيرشبلا نوؤشلل ةيسيئرلا ةيصاخلا اهرابتعاب ةشاشهلا

 ّمه ناك امك «ةعيبطلا ءايشأل يدبألا دوعلاب وأ دلاخلا روضحلاب فورظلا هذه

 نكلو ءرشبلاب طيحي اًدولخ نوقحتسي اوحبصي نأو اوسفانتي نأ يسيئرلا نيينانويلا

 لاجم ّنِإَف ءدولخلا مه مهنكسي ال نيذلا سانلا ىلإ ةبسنلابو .هنوكلتمي ال نونافلا
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 ءءيشلا ضعب ضقانتم ىتحو ءاّمامت فلتخم رهظم زاربإب طبترم ةيرشبلا نوؤشلا
 يف اهلصاوتو اهئاقب ةوق نوكت يتلا ةداعلل ةقراخلا ءديدج نم عافدنالا ةكلم :يأ
 اًمئاد رشبلا ناك امنيب .بلصلا ءايشألا ملاعل ةّرقتسملا ةموميدلا نم عفرأ نمزلا

 ىتح «مويلا «نيرداق اوحبصأ دقو ةيرشبلا يدايألل جوتنم يأ ميطحت ىلع نيرداق
 رشبلاف  ةيضرألا ةعيبطلاو ضرألا  ناسنإلا هعنصي مل امل نكمملا ميطحتلا ىلع

 ىتح الو [233] وحم ىلع نيرداق اونوكي نأ اًدبأ اوعيطتسي نلو ةّتبلا اوعيطتسي مل

 طلخلاو هسفن نايسنلا َّنِإ .لعفلا ءانثأ أدبت ىتلا ديكأ لكشب تاراسملا لقأ ةبقارم

 ال هتيلوؤسمو كاذ وأ لعفلا اذه لصأ هعحا لكشبو «ةداعتسا ناعيطتسي ناذللا

 زجنأ دق ناك ام يفن ىلع زجعلاو .هجئاتن عنم نم الو لعفلا وحم نم نانكمتي
 ."”هعفاودب ةقثلا ىتح وأ لعفلا جئاتن عقوت ىلع اًيلك نوكي داكي زجع هبحاصي

 ةوق نإف ءيئاهنلا جوتنملا يف ذفنتستو اًمامت جاتنإلا راسم ةوق علتبت امنيبو

 ومنت نأ نكمي «كلذ سكع ىلع نكلو ءدحاو لعف يف اًدبأ ذفنتست ال لعفلا راسم

 هذه وه ةيرشبلاا نوؤشلا لاجم يف مودي ام نإ .لعفلا جئاتن دادزت امدنع

 ءاتف نعو ةداملا ةشاشه نع «ةلقتسم ريغو «ةدّدحم ريغ اهتموميدو «تاراسملا

 ام لعف جرخم عّقوت نع ّماتلا انزجع ببسبو ءاهنيع ةيناسنإلا ةموميد ردقب رشبلا
 ام ديحو لعف راسم ْنِإ .ةياهن كلمي لعفلا اذه ْنأ ةطاسبب وه ءدّكؤم لكشب هتياهنو
 .ةياهنلا هسفن يرشبلا عونلا غولب ّدح ىلإ نمزلا ربع هريفاذحب مودي نأ نكمي

 لك نم عفرألا .ماودلا ىلع ةميظعلا ةردقلا هذه لثم لاعفألا كالتما ّنإ
 نيرداق رشبلا ناك اذإ رخف عوضوم نوكي نأ نكمي «ناسنإلا عنص نم رخآ جوتنم

 دمتسي ام وهو «هعقوت نكمي الو عجري نأ نكمي ال رزو وهو ءهرزو لّمحت ىلع
 هوفرع دق رشبلا ناك ام وه اليحتسم كلذ نوكي نأو .هتوق ّلك هنم لعفلا راسم

 حبصي هنأو ءزجني ام اًدبأ اًديج يردي ال لعفي نم نأ نوفرعي اوناك دقل .اًمئاد

 نوكت مك ْمِهي ال هنأو ءاهعّقوتي ىتح وأ اًدبأ اهدشني مل جئاتن لعفب اًبنذم» اًمئاد

 «ةلآادص الا/ءأوؤو لع !طعماسسمأا ماعطغ مهم عا 016 طماوعم منعطخغ.. [لعع اع لمهع (0)

 آد ملأانسع 15(] نمط عاععممأ».

 رصعلا ةفسالف كيكشت دري هنأ ىعي داكي ال وهو 13/1116 ان+ 2432ءات1, 291"2 هشتين لاق امك

 ١ .ريغ ال «لعفلا يف ميدقلا
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 يذلا راسملا نأو ءاهنم أربتي نأ عيطتسي ال هنإف ةبقترم ريغو ةيثراك هلعف جئاتن

 هانعم نأو «ءثدح وأ لزعأ دحاو لعف يف ءدحاو ىنعم يف اًدبأ ققحتي ال هأدبي

 خّرؤملا هزجني يذلا ءارولا ىلإ عوجرلاب فشكني هنإ لب لعافلل فشكني ال هتاذ

 نوؤشلا لاجم نع يلختلل اًيفاك اًببس لّثمي اذه لكو .اًئيش لعفي ال يذلا وهو

 يهو «يتلا «ةيرحلا ىلع ةيناسنإلا ةردقلاب كسمتلاو راقتحالاو سأيلا عم ةيرشبلا

 هنأ ّدح ىلإ جتنملا ءاّمح ءودبي ام بسح «لقرعت «ةيرشلا تاقالعلا ةكبش جتنت
 ةرابعيو .هب ماق امل لعافلاو زجنملا هنم ريثكب رثكأ لمحتملاو ةيحضلا ودبي |[[41]

 عضخي هب يذلا لمعلا يف ءاوس ءناكم يأ يف ناسنإلا رهظي ال هنإف «ءىرخأ

 لقأ هرابتعاب ناسنإلا رهظي ال :ةاطعم ةدامل عباتلا ءعنصلا يف وأ «ةايحلا ةرورضل

 كلذ يفو «ةيرحلا يه اهسفن اهتيهام نوكت يتلا ؛تاكلملا كلت يف هنم ةيرح

 .ناسنإلا ريغ رخآ الو ءيشل الو قولخمل هدوجوب نيدي يذلا لاجملا

 ماهتا: ةيركفلا ةهجولا هذه قفو ريكفتلا يبرغلا ركفلا ديلقتل قباطملا نمل هنإ
 ءيشل ةيئاقلتلا ةيادبلا «لعفلا ةنادإو «ةرورضلا كرش يف ناسنإلا عاقيإب ةيرحلا

 اهعم رجت يهو :تاقالعلل اًقبسم ةددحم ةكبش يف طقست هجئاتن نأل ءديدج

 اهلابععتا ةظحل رع ينسب هلا ودبي لفاف رغو هدياق لكسب كلوت رفاقلا
 لعفلا مدع يف الثمتم ودبي ةيرحلا نم عونلا اذه نم ديحولا صالخلا َّنِإ .تاذلاب
 يتلا ةديحولا ةليسولا هرابتعاب ةيرشبلا نوؤشلل لماكلا لاجملا نع عانتمالا يفو

 اًيناج انكرت اذإو .صخش وه امب هتمالسو هتدايس ىلع ظافحلل درفلا اهكلتمي

 كولسلل مجسنم قسن يف ةسوملم حبصت ال يتلا) تايصوتلا هذهل ةيثراكلا جئاتنلا

 ةيرحلا عم ةدايسلا ىلع اًمئاق ودبي يساسألا اهأطخ َنإف «(ةيقاورلا يف الإ يرشبلا
 خم رمألا وع املك امامك ىسايسلا ركفلا نم نكاقت نود: كلف ذك ةلئانه ىف
 لعفلاب هنإف «عىشلا سفن 3 ةيرحلاو ةدايّسلا نأ اًحيحص ناك ولو .يفسلفلا ركفلا

 ىلعألا لثملا اهرابتعاب ءةدايسلا نأل ءاّرح نوكي نأ هناكمإب رشب ال نأ ءنذإ

 ناسنإ ّيأل نكمي الو .اهسفن ةرثكلا ةيعضو ضقانت ةددشتملا ةيلالقتسالاو ةرطيسلل

 يه لب ءدحاو لجر لبق نم ةلوهأم تسيل ضرألا ّنأل «ةدايس بحاص نوكي نأ

 ربتعي املثم «ناسنإلل يتلا ةدودحملا ةوقلا ببسب سيلو  رشبلا لبق نم ةلوهأم

 لك ّنِإ .نيرخآلا ةدعاسمل اًعبات هلعجت ةوق يهو ؛نوطالفأ ذنم ثوررملا

 بسكو «ةدايسلا مدع ةيعضو زواجتل اهرفوي نأ ثوروملا ىلع يتلا تايصوتلا
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 ينطابلا «فعضلا» ضيوعت ىلإ اّلِإ فدهت ال «ةيرشبلا تاذلل ةنومضملا ةمالسلا
 جئاتن زواجتل ةلواحملا هذهو «ةعبّتم تايصوتلا هذه تناك اذإ «نكلو .ةرثكلل

 ةرطيس يه امب تاذلل ةدايسلا ةرطيس ةرثك نوكت نل ةجيتنلا َنإف «ةحجان ةرثكلا

 ملاعلا لادبتساب «ةيقاورلا يف رْمألا وه املثم وأ ؛نيرخآلا لك ىلع ةيطابتعا
 .ةطاسب لكب نورخآلا هيف دجوي نل يلايخ ملاعب يعقاولا

 ال رمألا نأ امك فعضلاب الو ةّوقلاب قّلعتت ال ةلأسملا َّنِإف ىرخأ ةرابعبو

 [235] ىتح هّنِإف ءالثم «ةهلآلا ةدّدعتم قاسنألا يفو .يتاذلا لالقتسالاب قّلعتي
 تحت هنإو ؛ةدايس تاذ نوكت نأ عيطتست ال «ةردتقم يه مك مهي الو .ةهلآلا

 (اًدبأ كلذك نوكيسو اًمامت ديحوو ديرف دحاولا» دحاو هلإ يف داقتعالا ةلئاط

 نوكت ىرخألا تايفرظلا لك يفو .ءيشلا سفن انوكت نأ ةيرحلاو ةدايسلا عيطتست

 مهو ىلع ةيروقيبألا موقت املثمو .عقاولا نمثبو ءطقف لايخلا يف ةئكمم ةدايسلا

 مهو ىلع موقت ةيقاورلا ْنِإَف ««رالاف» روث يف اًّيح ام ؤرما قرحُي امدنع ةداعسلا

 «لايخلل ةيسفنلا ةوقلا ىلع نودهشي نييمهولا ْنِإ .ام درف دبعتسُي امدنع ةيرحلا
 درفلا نوكي ثيح ؛.ءايحألاو ملاعلا عقاو مودي ام ردقب طقف قّبطت ةوقلا هذه نكلو

 ّدح ىلإ اَدّيج عقاولا اذه ىحميو ءاّدبع وأ اًرح كلذك وأ اًيقش وأ اًديعس رهظيو

 . يصخشلا مهولا ضرعل نيدهاشم امهرابتعاب ىتح نالبقي ال ءايحألاو ملاعلا ْنأ

 نإف ةدايسلا عم اهلئامن ثيحب ثوروملا نيعأب ةيرحلا ىلإ انرظن اذإو

 عم ديدج ءيشب ةردابملا ىلع ةردقللو «ةدايساللا عم ةيرحلل نمازتملا روضحلا

 جاتنتسا ىلع اًبيرقت انل اًربجم ودبي ء«جئاتنلا عّقوت ىتح وأ ةبقارملا ىلع زجعلا
 ةرهاظلا هتهادبو يناسنإلا عقاولا ىلإ رظنلابو ."”بيرغ يناسنإلا دوجولا نأ
 لعافلا ْنأل ؛لعفلا يف ةيرشبلا ةيرحلا راكنإ اًمامت فيزلا ليبق نم لعفلاب هنإف
 ببسب ةنكمم ةيرشبلا ةدايسلا ٌنأب رارقإلا نوكي امك هلاعفأ ديس اًدبأ ىقبي ال

 ريياعملاو ميهافملل ةيلصأ ةعجارم ىلإ ودبي امم ريثكب َلقأ ةنيدم «ةيدرجولا» ةجيتنلا هذه ْنِإ (1)

 ناك نإو «ةيديلقت ميهافم عمو .ثوروملا لخاد ءطشنت لازت ام اهنإف ءعقاولا يفو .ةيديلقتلا

 ميقلا» ىلإ ةدوع نذِإ يه ؛ةيقطنم رثكألا دّرمتلا اذه ةجيتن نإ .دّرمتلا حور نم ءيش عم كلذ

 ةيركفلا «ميقلا» لك لثم يه لب «ةيقيقح براجت يف اًروذج كلمت دعت مل اهنأ ديب ؛«ةينيدلا
 .اهنع ىلختملا سأيلا «ميق» لباقم ءةلاحلا هذه يف ءاهيلع لصحن «لدابت ميق ؛ةثيدحلا
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 قثبني يذلا لاؤسلاو ."”اهيلع ضارتعالا نكمي ال يتلا ةيرشبلا ةيرحلا ةلأسم
 ىرخألل امهنم لك ةعنام ةدايساللاو ةيرحلا نأ انتركف تناك اذإ ام وه ءنذإ

 تناك اذإ ام ىرخأ ةقيرطب لقنل وأ ؛عقاولا اهضقاني ال لثامم وحن [236] ىلع

 نم اهكبتا يتلا تايناكمإلا نعي اهلخاد يف ينخت 9 لعفلا ىلع ةردغلا

 .ةدايساللا ليقارع ىلع بّلغتلا

33 

 وفعلا ىلع ةردقلاو ةيبولقماللا

 ةعضاخلا ؛ةايحلا راسمل ةيدبألا ةرودلا نيجس لماعلا ناويحلا ْنأ انيأر دقل

 صيصختب ةيعضولا هذه نم تلفي نأ نكمي ثيحب كالهتسالاو لمعلا ةرورضل اًمئاد
 عناصلا ناسنإلا ةكلم : يأ ءجاتنإو عنصو «لعف ةكلم يهو «ىرخأ ةيرشب ةكلم

 كلذك دّيشي لب ءطقف هبارطضاو لمعلا ةقشم فّمخي ال تاودأ عناص هرابتعاب «يذلا

 ىلإ ءامتنالا وه لمعلا هيلع ظفاحي يذلا ةايحلا صالخ نإ .ةمادتسالل الباق اًملاع
 وهو «عناصلا ناسنإلا نأ كلذ ىلإ ةفاضإ انيأر دقلو .عنصلاب هيلع ظفاحي يذلا ملاعلا

 ملاع يف ةحلاص ريياعم ىلع روثعلا ةلاحتساو «ميقلا لك نم ظحلا»و .ىنعماللا ةيحض

 مالكلاو لعفلل ةبحاصملا تاكلملا لالخ نم طقف .«تاياغلاو لئاسولا ةلوقم هدّدحت

 .لامعتسا ءايشأ ةعانصلا جتنت املثم اًمامت ةيعيبط يهف ىنعملاب ةيرث اًصصق جتنت يتلاو

 ةيعضو تايعضولا هذه ىلإ فيضن نأ اننكمي هنإف انمامتها جراخ كلذ نكي ي مل اذاو

 اهجتني يتلا فورظلا جراخ «هسفن يف ريكفتلا» ىلع رداق ريغ كلذك ركفلا ْنأل ركفلا

 وه امب ناسنإلا  تالاحلا هذه نم ةلاح لك يف ناسنإلا ذقني امو .هسفن ريكفتلا طاشن

 ءيش هنإ ءامامت فلتخم ءيش وه  ركفم وه امبو عناص ناسنإ وه امبو ؛لماع ناويح
 يتلا ةطشنألا لك جراخ نم لب ديكأ لكشب ناسنإلا جراخ نم ال  جراخلا نم يتأي

 نوكي نأ «ةزجعملا هبشي رمألا نإف لماعلا ناويحلا رظن ةهجو نمو .رمألا اهب قّلعتي

 دوجولا ةيصاخ ربتعت يتلا يه «ثبعلا نم رثكأ «ةاسأملا َنِإف ءاّمات ةيناسنإلا رخف تناك ىتم (1)
 «تاكلملاو «لعفلا ةيوفع هيلإ ةبسنلاب ىقبت يذلا طناك ره ربكألا اهلثمم نإ .يناسنإلا

 دنع ىتح ناسنولل ةزّيمملا لاصخلا ىقبتو ءمكحلا ةوق نمضتت يهو .يلمعلا لقعلل ةقصالم
 قلطملا عقاولا رس ماحتقا نم همكح نكمت مدعو ةيعيبطلا نيناوقلا ةيمتح يف هلعف طوقس

 ىلع اًدّكؤم هلاعفأ تاعبت نم ناسنإلا ريرحتل ةعاجشلا طئاكل ناك دقل .(طئدع ده دنعط)

 .ةنكمملا هتمظعو ناسنإلا ةردقب ناميإلا نادقف نم كلذ هذقنأ دقو ءطقف ةصلاخلا هثعاوب

7 



 259 لعفلا

 رمألا نإف عناصلا ناسنإلا رظن ةهجو نمو ؛اًملاع نكسيو فرعي كلذك اًئئاك ءرملا

 يف اًناكم هل نوكي نأ بجي ىنعملا اذه ةيهولألا نع فشكلا هبشي :يأ ةزجعملا هبشي
 .ملاعلا اذه

 دض جالعلا قئبني ال ءانهف .اًمامت ةفلتخم ةلاح يه هلكاشمو لعفلا ةلاح نإ

 ىرخأ ةكلم نع قثبني الو «لعفلل ةجيتن أشني يذلا راسملل عقوتلا مدعو ةدوعاللا

 لعفلا [237] تاناكمإ نم ةدحاو هنإ لب «عفرأ نوكت نأ نكمملا نم ةكلم نعو
 ىلع اًرداق ءرملا اهيف نوكي ال يتلا  ةدوعاللا ةيعضول نكمملا صالخلا نإ .هسفن

 ناك ام فرعي نأ هناكمإب نكي ملو ءفرع دق نكي مل ءرملا ْنأ مغر هلعف ام يفن
 نيقيلا مدع ىضوف ىلعو عّموتلا ىلع ةردقلا مدع جالع نإ .وفعلا ةكلم وه  لعفي
 نإ .اهب ءافولاو دوعولا ميدقت ةكلم يف دجوي جالع وه «لبقتسملا ٌصخي اميف
 نم نكمي وفعلاف ءىرخألا لعفت ام ردقب امهادحإ اًعم ناطبارتت نيتكلملا نيتاه

 لك قوف سيلكومود فيس لثم ةقلعم «هاياطخ» نوكت يذلا .يضاملا لاعفأ فذح

 بيترت نم نكمت ؛دوعوب طابترالا يف لّثمتت يتلا ىرخألا ةكلملا اَمأ ؛ديدج ليج
 رزج يهو «لبقتسملا لّثمي يذلا نيقياللا نم طيحملا اذه يف ةيمحم ةريغص رزج

 يف ماود نع ىتح ثيدحلا نود نمو ءاّنكمم اهنود نم لصاوت يأ نوكي ال
 .مهنيب أميف رشبلا تاقالع

 لعفلا ىلع انتردق َنِإف ءانلعف ام جئاتن نم صّلخنو ءاّنع ىفعُي نأ نود نمو
 اًمئاد ىقبنسو ؛هنم ضهنن نأ نكمي ال ديرف لعف يف ةسوبحم اهنأ ول امك ءنوكتس

 بايغ يف عيطتسي ال «يذلا رحسلا ملعتم نع كلذ يف فلتخن ال «هجئاتن اياحض

 عيطتسن ال اننإف .دوعولا قيقحتب طايترا نود نمو .رحسلا كفي نأ «ةيرحس ةدعاق

 ام لك هوتي ثيحب «فده الو ةوق نود نم هيتلاب انيلع مكحّيسو انتايوه ىلع ظافحلا
 نأ نكمي ال ةملظ يف  هتاضقانتو هتاسابتلا يف طقس دقو ءديحولا هبلق ةملظ يف

 نيذلا نيرخآلا روضحو «يمومعلا لاجملا ىلع هرشني رون ىوس ءيش يأ اهدّدبي
 «ناتعيات ناتكلملاو .زجني يذلا ناسنإلاو اًدوعو مّدقي يذلا ناسنإلا ةيوه نوتبثي

 نع وفعي نأ درف يأ عيطتسي ال هنأ كلذ ءمهلعفو نيرخآلا روضحلو «ةرثكلل «دنذإ

 عطقو وفعلا ّنِإ ؛هسفن ىلع هعطق دعوب هطابتراب رعشي نأ ناك ّيأ عيطتسي ال امك هسفن

 رود نم رثكأ اينعت نأ نكمي الو «نيتيعقاو ريغ نايقبت ةلزعلاو «ةدحولا يف دوعولا
 :هس ماما ءرملا هي عرقي
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 يف امهرود ّنِإف «ةرثكلل ةيرشبلا ةيعضولا اًمامت ناقباطت نيتكلملا نأ امبو

 «ةيقالخألا» ريياعملا نع اًمامت ةفلتخم ةهجوم ئدابم ةلسلس سّسؤي ةسايسلا

 ةسرامم يه نوطالفأ ىدل مكحلا ةسرامم َنأل .مكحلا يف نوطالفأ ةركفل ةثياحملا

 ةطلسلا رّربت يتلا  ةهججوملا اهئدابم ٌدمتست «تاذلا ىلع ةرطيسلا ىلع اهتيعرش موقت

 دّدحت ثيحب ؛«ىتاذاو «انأ» نيب ةسسؤم ةقالع نم _اهدحتو نيرخآلا ىلع

 نأ ّدح ىلإ [238]:تانلا هاجنج فقاوملاب نيرخآلا عم أطخلاو حصلا نيب تاقالعلا

 ديجلا ماظنلل «مخضملا ناسنإلا» ةروص يف هيلإ رظنُي ام وه يمومعلا لاجملا لماك
 ةدعاق نإف ءرخآ بناج نمو .دسجلاو «حورلل «ةيدرفلا ةيرشبلا نهّذلا تاردق نيب
 نأ دحأل نكمي ال براجت ىلع موقت دعولاو وفعلا اتكلم اهسسؤت يتلا قالخألا

 .نيرخآلا روضح ىلع لماكلاب موقت «سكعلا ىلع يهو .بسحف هسفن عم اهزجني
 - نيرخآلا ىلع ةدايسلا دّدحيو رّربي تاذلا ىلع ةدايسلا بورضو دادتما نأ املثمو

 نوكي نأ بورضو دادتما نإف يلاتلابو  نيرخآلا مكحيس هسفن ؤرما مكحي املثمف
 درفلا اهيف نوكي نأ نكمي ىتلا بورضلاو دادتمالا نادّدحي اًدوعومو هنع ىفعم درفلا

 .بسحف هصخش الإ ّمهت ال دوعو ىلع ءاقبإلا وأ هسفن نع وفعلا ىلع اًرداق

 ةردق يهو «ةوقلا ةداعتسا ىلع ةردقلا ّدضو ةميظعلا ةّوقلا ّدض جالعلا َنألو

 ريطخلا نم هنإف «ةرثكلا ةيعضو يف طقف لغتشت نأ نكمي لعفلا تاراسمل ةثياحم

 َّنِإ .ةيرشبلا نوؤشلا لاجم ىوس رخآ لاجم يأ يف ةكلملا هذه لمعتسُت نأ اًدج
 وأ ةيعيبطلا تاراسملا ىلإ نارظني ادوعي مل ناذللا ةينقتلاو ثيدحلا يعيبطلا ملعلا

 نآلا يف ءنارهظيو ءاهيف نالعفيءالعف «ناودبي لب ءاهنادلقي كلذك وأ اهنالمعتسي
 دجوي نأ نكمي ال ثيح «يعيبطلا لاجملا يف عقوتاللاو «ةدوعاللا القن دق ءهسفن

 لعفلل ةريبكلا راطخألا دحأ نأ ودبي هنإف لثملابو .ّرجنأ دق ناك ام يغلي جالع يأ

 ىلإ هسفن تقولا يف دنتسي تاياغلاو لئاسولا تالوقم راطإ يفو عنصلا طمن يف

 ال طبتري درفلا نإ ثيحب ءبسحف لعفلل ةثياحملا تاجالعلا نع صاخلا عانتمالا

 املثم هلعف ام ءاغلإب كلذك لب ءعنص لكل ةيرورضلا فنعلا لئاسوب لعفلاب طقف

 هذه يف ءاًحوضو رثكأ رهظي ءيش الو .ميطحتلا ةطساوب ءالشاف اًئيش يغلي
 ىلع ةردقلا يف هردصم دجوي يذلا يرشبلا رادتقالا ةمظع نم رثكأ .ءتالواحملا

 ناسنإلا ال ءزواجت يف «لعفلل ثياحملا يرورضلا جالعلا نود أدبت يتلاو «لعفلا

 .اهميطحتو ةايحلا اهيف هل تيطعأ يتلا طورشلا لب «هتاذ
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 .ةيرشبلا نوؤشلا لاجم يف وفعلا رود فشتكم يرصانلا عوسي ناك دقل

 ةينيد ةغل يف هنع رّبع دقو ينيد راطإ يف فاشتكالا اذه زجنأ دق هنأ وه عقاولاو

 ناك دقلو .تحب يويند ىنعم يفو ؛ةيدج لقأب هعم لماعتلا ببس كلذ لّثمي الو

 اًيئاقتنا نوكي نأ (انه اهفشك نكمي ال بابسألو) يسايسلا ركفلل انئرإ ةعيبط يف
 جاتحن ال يتلا [239]ةيلصأ ةيسايس براجتل اًريبك اًعَونت ريبعتلا نم.اًدعبتسمو .اًدج
 رهاظم ضعبو .«ةيساسأ ةعيبط ضعب ىتح اهنيب دجن ثيحب نيئجافم نوكن نأ ىلإ
 يتلاو «ةيحيسملا ةينيدلا ةلاسرلاب اًساسأ ةطبترم تسيل يتلا يرصانلا عوسي ميلاعت

 نوليمي مهو اًدج ةقّيضلا ةريغصلا هراصنأ ةعومجم ةايح براجت يف اهلصأ دجويي
 هذه ىلإ ديكأتلاب يمتنت رهاظم يه .ليئارسإ يف ةيمومعلا تاطلسلا يّدحت ىلإ

 ةقالعلاو .اًيرصح ةينيد ةربتعملا اهتعيبط ببس تلمهأ دق اهنأ مغر «براجتلا

 فاحجإلل يرورضلا حالصإلا وفعلا نوكي نأ ةيناكمإب يعولاب ةديحولا ةيلوألا
 ىلع ءاقبإلل ينامورلا أدبملا يف دهاشت نأ نكمي لعفلا نع جتني يذلاو «مزاللا

 ؛مادعإلا ةبوقع فيفخت قح وأ  نوينانويلا اهفرعي ال ةمكح يهو  نيموزهملا

 ةلودلا لاجر لكل ةيحالص يهو «كلذك ينامور لصأ نم نوكت نأ لمتحملا نمو

 .اًبيرقت نييبرغلا
 قع : الوأ هنأ «نييسيرفلاو ةبتكلا» دض مزجي حيسملا نأ انراطإ يف مساح هنإ

 نم يتأت ال ةردقلا هذه ّنأ : اًيناثو ."'”وفعلا ىلع ةردقلا كلمي هدحو ٌبرلا نأ حيحص

 ىلع نكلو  ةيرشبلا تانئاكلا لالخ نم وفعيس ءرشبلا ال ٌبرلا نأ ول امك  ٌبرلا
 نم وفعلا يّئمت اوعيطتسي نأ لبق مهنم لك هاجت رشبلا نيب لدابتي نأ بجي «سكعلا

 يف ناسنإلا وفعي نأ ضرتفُي الو .ةيرذج رثكأ ةقيرطب رّبعي حيسملا نإ .اًضيأ َبرلا

 نم مكنم لك ُثفعي مل اذإ» نكلو ««لثملاب» لعفي نأ يغبنيو وفعي برلا َنأل ليجنإلا
 وفعلا بجاو ىلع ديكأتلا ببسو .©72لئملاب لعفي» نأ يغبني ٌبرلا َنإف ؛بلقلا ةرارق

 كرام وأ :6 4 : 9 ىتم ليجنإ :رظنا 24 21 :«5اقول ليجنإ يف سامحب اذه ليق دقو (1)
 ضرألا ىلع ةطلسلا كلمي ناسنإلا نبا» نأ تبثيل ةزجعم حيسملا قّقحي ثيح 12 :7 0
 .«نارفغلا ةطلس» ىلع ديدشتلا اذهو «ضرألا ىلع» ةرابع ىلع ديكأتلا عقيو ««اياطخلا رفغيل

 دق هعم اوسلج امنيح مهنإ) ثيحب «سانلا مدصي ام وه ؛تازجعملل هقيقحت نم رثكأ ىتحو
 .7:49 «اقول ليجنإ» «؟كلذك اياطخلا رفغي يذلا اذ نم ءمهنيب اميف لوقلا اوأدب

 «...اورفغا :ةالصلل نوفقت امنيحو» :25:11 :سقرم ليجنإ :رظنا .18:35 ىتم ليجنإ (2)

 َنإف «مهتاقورخ رشبلل مترفغ نإ) :وأ «كلذك مكتاقورخ ةنجلا يف وهو مكوبأ مكل رفغي ىتح
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 ربكأ ىلع قبطي ال بجاولا اذهو ««نولعاف مه ام نوفرعي ال مهنألا حوضوب وه

 :مّلعن نأ اًيرورض نكي مل ؛ةلاحلا هذه يف هنأل ءذوذشلاو ةميرجلا نم اياطخلا

 :لوقي وهو «تاّرم عبس ٌكيلإ داعو كّدض مويلا يف تارم عبس [2401] بنذأ اذإو»

 «ةردن رثكأ لب ؛ناتردان امه رشلا لعف ةدارإو ةميرجلا َّنِإ ."”«هنع وفعتف «مدنأ انأ

 باسحلا موي امهب متهيس برلا ْنِإف حيسملا بسحو «ةرّيخلا لاعفألا نم ءامبر
 ال ريخألا باسحلاو «ءضرألا ىلع ةايحلا يف اًقالطإ رود يأب موقي ال يذلا

 لصحي ام وه قرخلا نأ ريغ .'20(عممههدصهن) ةلداعلا ةأناكملاب لب وفعلاب صتخي

 يف ةديدج طباور تباث لكشب سّسؤي هرابتعاب هسفن لعفلا ةعيبط يف وهو اًيموي
 ةايحلل اًنكمم نوكي يكل. ءلهاستلا ىلإو ءوفعلا ىلإ جاتحي وهو «تاقالع ةكبش
 رشبلا ريرحتب هنإو .””ههملع نود هولعف امم اًمئاد رشبلا ريرحتب لصاوتت نأ

 مهنألو ءاّرارحأ نيلعاف اوقبي نأ رشبلا عيطتسي نولعفي امم لدابتم لكشب مهسفنأل

 هذهب مهل دهعن نأ ناكمإلاب هنإف ديدج نم ءدبلاو مهراكفأ رّيغتل اًمئاد نوئيهم

 .ديدجتلا ىلعو ديدج وه ام ءدب ىلع مهتردق يهو ةريبكلا ةردقلا

 رفغي نل مكابأ ْنِإف مهتاقورخ رشبلل اورفغت مل ام اذإ نكلو ءاّضيأ مكل رفغيس ةنجلا يف مكابأ
 لك لبق يه ةرفغملا ىلع ةردقلا ّنإف «ةلثمألا هذه لك يفو .15 14 :6 :ىتم ليجنإ. «مكل
 .«مهل نيدن نمل رفغن املثم ءاننويد انل» رفغي ٌبرلاف :ةيناسنإ ةردق ءيش

 ّصنلا اذهل ثالثلا حيتافملا تاملكلا ْنأ ركذتن نأ ّمهملا نم «4 3 :17 ءاقول ليجنإ (1)
 ديدجحلا دهعلا ةيقيرغإ يف ىتح تاللالدلا ضعب لمحت ء!طدمدءامدعأمو 2مطتعمفت سماقس معاد

 «درط) وه جمطنعمةت ل يلصالا ىنعملا ْنِإ .لماكلاب اهلقن يف تامجرتلا ضعب حجنت ال يتلا

 ةمجرتب كلذك حمست اهنأ اميو «يأرلا رييغت» مفاهممعأم ينعتو ««نارفغلا» ال 'ريرحت»و

 يتلا ةيسفنلا ةيفطاعلا فقاوملاو «مدنلا» ال «هجاردأ دوعي نأ) .ةةدرعلا» ةطانم ةيربعلا ةملكلا

 لباقم اًبيرقت وه اذهو «ءاًدبأ اًددجم ئطخت ال»و ٌكركف رّيغ :وه بولطملا ْنِإ ؛اهلمشي
 انعقذ) ب ةيزيلكنإلا يف اًدّيج هنع رّبعي ام لعفلاب وه :طدصةمعاتهعأه ّنإف ءاًريخأو .ريفكتلا
 11ءامعاعط ظطءانم6 رظنا] .«ةئيطخلا يف طوقسلا» ال «لالّصلاو لشفلا» هرابتعاب 8

 نم ععاطتوعط - لعين عطعو ؟8/هععععطنعا جبصت ظلعبعم 1[ءئامسصمعمأع (1923).

 أطخأ اذإو» :يلي امك ةدوهعملا ةمجرتلا يف لقنُت نأ كلذك نكمي اهتركذ يتلا ةيآلا نإ
 .«هليبس كرتت نأ َكيلع يغبنيف «ءيبأر نع ٌُتلدع دقل :اًلتاق ءٌكيِلإ اًدّدجم داعو ...كهاجت

 .27:16 .ىتم ليجنإ (2)
 ىلع ديكأتلاب هتاملك حيسملا مّدقي :(5 - 1 :17 اقول) قايسلا هرّربي ليوأتلا اذه نأ ودبيو (3)

 ىلع لقألا ىلع «ةرفغملل ةلباق ريغ يهو ؛((5ا250218) تاءادتعالا بتجت نم نكمتلا مدع

 لوح ىحرلا رجح قلعي نأ هل لضفألا نم هنإ !اهل اًببس ناك نمل ريصملا سئب» هنأل .ضرألا
 . (طهههماهمعاد) .«؟تاقورخلا ةرفغم ميلعت لصاوي كلذ دعبو هرحبلا يف هسفنب يقليو هقنع
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 لكش يف ققحتي يذلا طبضلاب ماقتنالل داضم وفعلا نإف ءددصلا اذه يفو

 ةئيطخلا جئاتنل ّدح عضو نع اًديعبو هنإف انه نمو «لوأ قرخ دض لعف در
 يف ةنّمضتملا لعفلا ّدر ةلسلس كرتيو ءراسملاب اًطبترم صخش لك ىقبي «ىلوألا

 يعيبطلا لعفلا ّدر نوكي يذلا ماقتنالا لباقم يفو .اهريس [2411لصاوت «لعف لك

 ىتح نكميو «لعفلا راسم ةدوعال ببسب رظتنُي نأ نكمي يذلاو ءزواجتلل ىلآلاو

 يذلا ديحولا لعفلا ّدر هنإ ؛اًدبأ عّقوتُي نأ نكمي ال وفعلا لعف َنإف 6-55 نأ

 عباطلا نم يي نال سب دع

 نأب 3 ال يذلا ديحولا لعفلا ّدر وه وفعلا نإف ,.ىرخأ ةرابعيو .لعفلل لوألا
 «هراثأ يذلا لعفلاب طورشم ريغو ,رظتنم ريغ ديدج لكشب زجنُي لب لعف در نوكي

 نإ .هنع ىفعي يذلا درفلاو وفعي يذلا درفلا نم الك هجئاتن نم رّرحي يلاتلابو

 يذلا «ماقتنالا نم ررحتلا يه وفعلا لوح حيسملا ميلاعت اهلبصت يتلا ةيرحلا

 هتاذب يذلا «لعفلا راسمل درت ال يتلا ةيلآلا يف لعفنملاو لعافلا نم دلك سحب

 .ةياهنلا غولب ىلإ اًدبأ جاتحي ال

 باقعلا يه «لاوحألا نم لاح يأب ةضيقن تسيل اهنكلو وفعلا ةيناكمإ نإ

 نأ «لخدت نود نكمي ءيشل ٌدح عضو نالواحي امهنوك يف ناكرتشي امهالكو

 نوؤشلا لاجم يف يويئب رصنع وهو «ةيقيقح ةلالد وذ «نذإ هنإ .رارمتساب لصاوتي
 ءهيلع اوبقاعي نأ نوعيطتسي ال اًمع وفعلا نع نيزجاع رشبلا نوكي نأ «ةيرشبلا

 اهنإ .هنع وفعلا نكمي ال هنأ رهظي ام ىلع ةبقاعملا ىلع نيرداق ريغ اونوكي نأو
 «يرذجلا ّرشلا» اهيّمسن «طناك ذنم «يتلا تازواجتلا كلت ىلع ةيقيقحلا ةقالعلا

 ةليلقلا اهتاراجفنا نم دحاو ىلإ انضّرعت نيذلا نحن ىتح ءاهنع ليلقلا ملعن يتلاو
 نع وفعن نأ الو بقاعن نأ انئكمي ال هنأ وه فرعن ام لك نإ .ةيمومعلا ةايحلا ىف

 تايناكمإو ةيرشبلا نوؤشلا لاجم نع ىلاعتت ؛يلاتلاب ءاهنأو تازواجتلا هذه لثم
 هسفن لعفلا اندّرجي ثيح ءانهو .اترهظ امنيأ اًمامت اهنامظحت امهو «ةيرشبلا ةردقلا

 نأ هل لضفألا نم ناك دقل» :حيسملا عم دّورن نأ لعفلاب عيطتسن اننإف «ةّوق لك نم

 .«رحبلا يف ىمرُي نأو ىحر رجحب هتبقر طبرت

 طابترا لثم اًقيثو اطابترا لعفلاو وفعلا طابترا ىلع ليلد لضفأ نوكي امّبرو
 اًدهاش عقو ام فذح ودبي ثيح ءوفعلل رهظملا اذه نم اًيتأتم عنصلاو ميطحتلا

 اهرولبي يتلا ةقالعلاو وفعلا ْنِإ .هسفن لعفلا لعفي املثم فشكلا ةيصاخ سفن ىلع
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 ىفعي (اًضصاخ وأ اًيدرف ةرورضلاب سيل هنأ مغر) لماك لكشب يصخش نأش اًمئاد وه

 اهبونذ َّنِإ) حيسملا هكردأ ام ناك دق كلذك اذهو .هفرتقا نمل اًرابتعا زجنأ امع هيف

 نم ليلقلا نع وفعن نم نكلو :اًريثك تبحأ دق اهنأل ترفُع [242] دق ةريثكلا
 هدحو ٌّبحلا نأ دوسي اًداقتعا ّنإف ببسلا اذهلو ,««كلذك اًليلق ّبحي هنإف هلاعفأ

 ةايحلا يف لعفلاب ةردان ةرهاظ هنأ مغرو ءّبحلا ّنأل ءوفعلا ىلع ةردقلا كلمي

 رظنلا يف لداعي ال اًحوضوو ءفاشكنالا ىلع ىهاضُت ال ةردق كلمي .'”ةيرشبلا

 رضاح ريغ نوكي هنأ ةجرد ىلإ .طبضلاب ٌمتهي ال هنأل كلذو .وه نم نع فشكلل

 هلاصخ نوكت نأ نكمي امو «بوبحملا ناسنإلا نوكي نأ نكمي اًمع ملعلا يف

 ةينيبلا يغلي «هلاعفنا ببسبو ّبحلا نإ .هتاقورخو هلشفو هتاحاجن لثم هصقاونو

 اهرحس مودي ام ردقبو .ضعبلا انضعب نع انلصفتو ضعب نم انضعب برقت يتلا

 وه لفطلاو ضعبلا امهضعب بحي نيصخش نيب جردنت نأ نكمي يتلا ةديحولا اهنإف
 يتلاو «نآلا نابحملا اهب طبتري يتلا ةينيبلا هذه ءلفطلا نإ .بحلل ةصاخلا ةجيتنلا

 امهنأ ىلإ ةراشإ اذهو :؛كلذك امهنيب قّرفي هنوك يف ملاعلا لثمم وه ءاهيف ناكرتشي
 ّنأ ول امك هنإف لفطلا لالخ نمو .©”دوجوملا ملاعلا يف اًديدج اًملاع ناجرديس

 ءامتنالا اذه نكلو .هنم امهدرط دق امهبح ناك يذلا ملاعلا ىلإ نادوعي نيبحملا

 نأشل نكمملا ديحولا ديعسلا لاملاو ةنكمملا ةجيتنلا وهو «ملاعلا ىلإ ديدجلا

 ىلع ديدج نم رطيسي نأ اَمِإ بجي يذلا ّبحلا ةياهن ءام ىنعم يف ءوه ءّبحلا
 اهتاذ هتعيبطب بحلا َّنِإ .اًعم ءامتنالا نم رخآ برض ىلإ لوحتي نأ امإو «نيبيبحلا

 يف دوسي املثم اًمامت بلاغلا يف دوهعم ّبحلا نأ ربتعي يذلا دئاسلا قبسملا مكحلا نإ (1)
 نأ ريغ .الوأ رعشلا ةطساوب ءهب قلعتي ام اًعيمج انمّلعت دق اننوك ىلإ دوعي «ةيفطاعلا صصقلا»
 لب ؛ةمساح ةبرجت طقف مهيلإ ةبسنلاب ٌبحلا نوكي ال نيذلا نوديحولا مهنإ ؛اننوعدخي ءارعشلا

 .ةينوك ةبرجت - نيئطخم - اهنوربتعي مهلعجي اذهو ءةيرورض ةبرجت
 ريطاسأ بلغأ هيلع سّسأتت يذلا ءبصخلل ةلئامم ّبحلا ملاعل ةعدبملا ةكلملا هذه تسيل (2)

 :ّبحلا ةبرجت نم حوضوب اهروص ةيلاحلا ةيروطسألا ةفارخلا يقتست سكعلا ىلعو .قلخلا
 ءاوهلا ةهلآ اهنع اهلصفي يتلا ضرألا ةهلآ وحن ليمت ةميظع ةهلآ اهرابتعاب ءامسلا ىلإ رظنُي

 نع دّلوتي ءاوهلا نم نّوكملا ملاعلا ءاضف َنإف اذكهو .نآلا اهلمحي يذلاو امهل دلُو يذلاو
 :رظنا .امهنيب هسفن جمديو ءامسلاو ضرألا

 م. طءةصلطلأ مرات 1طغع [منعالععانما] ةلكعماعع هآ ةمعاعرأا ةلكفمع (طلعتعم, 1946), 8

 ة3لنرمعو طاتدلع, '1ءهلاع ل'طلكامارع لعد عءانوممم (طوهكر1953) مم
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 نوكي لب طقف يسايس ريغ نوكي ال هتردن نم رثكأ ببسلا اذهلو «ملاعلا نع بيرغ

 .ةسايسلل ةضقانملا ةيرشبلا ىوقلا لك نم امبر ةردق رثكألا ةوقلا «ةسايسلل اًضقانم

 وفعي نأ نكمي طقف بحلا نأ ةيحيسملا تربتعا امك ءاًحيحص ناك اذإ «نذإ

 نوكي هنأ ّدح ىلإ .صخشلا [243]ةبترم ريدقت اّيلك نسحي يذلا طقف وه هنأل
 جراخ وفعلا ىقبي نأ يغبني هنإف ءهلعف ام ناك امهم هنع وفعلا ىلع اًرداق اًمئاد

 يف مارتحالا قالغنالا ةمكحملا هترئاد يف قباطي بحلا نكلو .اًمامت انتارابتعا

 ايليفلا ةيسايسلا ةقادصلاب انراقم مارتحالا نا .ةيرشبلا نوؤشلل مساشلا لاجملا

 ريدقت هنإ ؛ةبارق نودو «ةيميمح نود ةقادصلا نم عون وه ءوطسرأل ىكيتيلوب

 لقتسم ريدقتلا اذهو ءاننيب ملاعلا ءاضف اهعضي يتلا ةفاسملا لالخ نم صخشلل

 قح رّدقت نأ نكمي يتلا تازاجنإلا نع وأ اهب بجعن نأ نكمي يتلا لاصخلا نع

 ال اننأب عانتقالا ىرحألاب وأ ء«مارتحالل ثيدحلا نادقفلا ٌنِإف ءاذكهو .ريدقتلا

 عزن ىلع ةحضاو ةمالع لّثمي «مهرّدقن نمل وأ مهب بجعن نمل اّلِإ مارتحالاب نيدن
 «مارتحالا نإف .«تالاحلا عيمج يفو .ةيعامتجالاو ةيمومعلا ةايحلا ةيصوصخ

 .هل اًمارتحا .هلعف اًمع وفعلا ماهلإل اًمامت فاك ء.هدحو صخشلا ٌصخي هنألو

 كلذك ىقبيس مالكلا يفو لعفلا يف هنع فوشكملا هسفن وه نم ةلأسم نكلو

 نع وفعي نأ عيطتسي دحأ ال هنأ رّسفي يذلا قمعألا ببسلا وهو ءوفعلا عوضوم

 نيعبات نوكن ؛ٌماع لكشب مالكلا يفو لعفلا يف نأشلا وه املثم انهف ؛هسفن

 نيقلغنم نوكن نأف .انسفنأب اهكاردإ نع نيزجاع ةدارف يف مهل ودبت نيذلا نيرخآلل
 انصقنت هنأل ٍناودع وأ لشف لقأ وه انسفنأ نع وفعن نأ عيطتسن نل انسفنأ ىلع
 .هريدقت لجأ نم اًنكمم وفعلا نوكي يذلا صخشلا ةفرعم

34 

 دعولا رادتقاو عقوتلا مدع

 هطابترا ببسب امبر وأ «ينيدلا هراطإ ببسب امبر يذلا ءوفعلا سكع ىلع
 يف لوبقم ريغو يعقاو ريغ اًمئاد ربتعا يذلا  هفاشتكا بحاصي يذلا ٌبحلاب
 دق دوعولا عطق ةكلمل ةثياحملا رارقتسالا ىلع ةردقلا َنِإف ءيمومعلا لاجملا

 ةينوناقلا ةموظنملا يف اهروذج نع ثحبن نأ نكميو .انثوروم ربع اهب فرتعا
 ىلإ دوعن نأ نكمي وأ؛تادهاعملاو تايقافتالا ةناصح يف اهلمكأب وأ ةينامورلا
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 «سدقملا باتكلا انل لوقي املثم ءاهلمكأب هتصق لدت يذلا روأ لجر ءميهاربإ

 يهو ةدحاو ةياغل هدالب رداغ دق هنأ ربتعن اننإ ثيحب فلاحتلا يف ةبغر ىلع

 نأ ّدح ىلإ بحرلا ملاعلا يف [244] كلذو لدابتملا دعولا رادتقا بيرجت ةلواحم

 َنِإف ءتالاحلا عيمج يفو .هعم قانا ىلع .ةياهنلا يف ««قفاو دق هسفن هللا»
 عطق رادتقا ةلأسم ّنأ ىلع دهشت نامورلا ذنم دقعلا تايرظن يف ريبكلا عّونتلا
 .لايجألا ربع يسايسلا ركفلا ةبترم تّلتحا دق دوعولا

 ةعيبط وذ «لقألا ىلع اًيئزج .دعولا عطق لعف هدّدبي يذلا عّقوتلا مدع نإ

 رشبلا فعض نم :يأ ؛«يرشبلا بلقلا ةملظ» نم «نمازتلاب «قئبني هنإ :ةجودزم
 كلذك قئبنيو ءاّدغ نونوكيس نم مويلا اونمضي نأ اًدبأ نوعيطتسي ال نيذلا يساسألا

 ةردقلا سفن عيمجلل نوكي ثيح نييواستم عّمجت طسو ام لعف جئاتن مّقوت ةلاحتسا نم
 هتردقب ناميإلا ىلع وأ هسفن ىلع ليوعتلا ىلع ناسنإلا ةزدق مدع نإ .لعفلا ىلع
 .ةيرحلا لجأ نم ةيرشبلا تانئاكلا هعفدت يذلا نمثلا وه (ءىشلا سفن اذهو) ةصاخلا

 ىلع ليوعتلاو هجئاتن ةفرعمو .نولعفي امل نيديحولا ةايسألا مهكاقب ةلاحتساو

 ةحرف لجأ نم «عقاولا لجأ نمو ةرثكلا لجأ نم هنوعفدي يذلا نمثلا وه «لبقتسملا

 .درف لكل هتيعقاوو هيف عيمجلا روضح نمضي ملاع يف نيرخآلا ةيعمب نكس

 نوؤشلل ةجودزملا ةملظلا هذه ىلع ةرطيسلا يه دوعولا عطق ةكلم ةمهم نإ

 درفلا ةرطيس ىلإ دنتسي يذلا مكحتلل ديحولا رايخلا «كلذك يه امب .«يهو ةيرشبلا
 يف تبهُو دق ةيرح دوجو ىلع طبضلاب قبطنت اهنإ .نيرخآلل همكحو هسفن ىلع
 يتلا ةيسايسلا ماسجألا لكل ناثياحملا ةليضفلاو رطخلا نإ .ةدايسلا مدع ةلاح

 مكحلا ىلع زكترت يتلا كلت فالخ ىلعو «تادهاعملاو دوقعلا ىلإ دنتست

 «رشبلا ىلع ليوعتلا ىلع ةردقلا مدعو ةيرشبلا نوؤشلا عقوت مدع ناكرتي ةدايسلاو

 رزج هلخادب دعت يذلا .ءطسولا ءاناك ول امك «ةطاسبب امهلامعتساو ءامه امك

 هذه دوعولا دقفت نأ درجمبو .نامألا نامضل تامالعلا ضعب هيف ىسرتو عقوتلل

 يف فرسن امدنع ىرخأ ةرابع يفو «نيقيلا مادعنال طيحم يف نيقيلا رزجل ةيصاخلا
 اًقيرط هيف مسرن يكلو :؛لبقتسملا لاجم لماك يطغت يكل ةكّلملا هذه لامعتسا
 ةردابملا لماك حبصتو طبرلا ىلع اهتردق دقفت اهنإف «تاهاجتالا عيمج يف اًنمؤم

 .اهسقن دض
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 يف نولعفيو اًعم سانلا عمجتي امدنع دلوتي رادتقالا نأ اًقباس انركذ دقلو

 ةزّيمتم اهرابتعاب ءاّعم مهءاقب نمضت يتلا ةّوقلا ّنِإ .نوقرتفي امنيح يفتخيو «قافو
 اذه ىلع ظفاحت [245] يتلا ةّوقلا نعو هيف نوعمتجي يذلا رهاظملا ءاضف نع

 «ةدايسلا نإ .دقعلا :يأ «لدابتملا دعولا ةّوق يه .دوجولا يف يمومعلا ءاضفلا

 نايك وأ صخشلل يدرف نايك .ءلوزعم نايك اهب بلاط ام اذإ ةبيرم اًمئاد يهو

 مهضعب ىلإ دوعولاب رشب طبتري امدنع دودحم عقاو ىلإ يقترت ءام ةمأل يعامج
 طباورلا هذه نع جتنت يتلا ةدودحملا ةيلالقتسالا يف نمكت ةدايسلا نإ .ضعبلا
 سفن يه ةدايسلا هذه دودحو ؛لبقتسملا ريدقتل ةيلباقلا مدع نع ةيلالقتسا يهو

 سانلا نم عمج ةدايس نإ .اهيلع ظافحلاو دوعولا عطق ةكلمل ةثياحملا دودحلا

 مهمهلت ةيهامتم ةدارإ ةطساوب ال ءاّعم مهيلع ظفاحمو ضعبلا مهضعبب نيطبترم

 ءطقف هلجأ نم «دوعولا نوكت هيلع قفتم فده ةطساوب لب ةرحاس ةقيرطب اًعيمج

 رارحألا سانلا ىلع قلطملا اهقّوفت يف ديدش حوضوب اهسفن رهظت ؛ةمزلمو ةحلاص
 جتني قّوفتلا اذه ْنِإ .فده يأ مهيلع ظفاحي الو دعو يأ مهطبري ال نيذلا اًمامت

 عيسوتلا :يأ هرضاحلاب رمألا قلعت ول امك لبقتسملا يف مكحتلا ىلع ةردقلا نع

 نإ .عجان رادتقا هيف دجوي نأ نكمي يذلا دعبلل اًمح تازجعملا عيسوت ءمخضلا
 قبسملا مكحلا مغرو «ةيقالخألا رهاوظلا هاجت ةداعلل ةقراخلا هتيساسح يف هشتين

 دق .درفلا ىلإ ةبسنلاب ةوقلا ةدارإ يف رادتقا لك ردصم هيري ناك يذلا ثيدحلا

 ناك امك «ةدارإلا ةركاذ») .درفلا ىلإ ةبسنلاب ةوقلا ةدارإ دعولا عطق ةكلم يف ىأر

 تناك اذإو ."'”ةيناويحلا ةايحلا نع ةيرشبلا ةايحلا زّيمت يتلا اهسفن ةمالعلا (لوقي
 «عنصلا لاجم يف ةردقلا هيلع تناك ام ةيرشبلا نوؤشلاو لعفلا لاجم يف ةدايسلا

 لصحن ال ىلوألا نأ وه امهزّيمي يذلا ريبكلا فالتخالا َنإف «ءايشألا ملاع يفو

 .ةلزعلا يف الإ ةيناثلا كردُت ال امنيب ءسانلا نم ريبك ددع ةدحوب اّلِإ اهيلع

 يذلا ءدرهعلا دقع ةكلمو ةيناسنإلا ةدايسلا نيب طابترالا ءلَداَعُي ال حوضوب هشتين ىأر دقل (1)

 تتاب دقلو .يناسنإلا يعولاو يناسنإلا رخفلا نيب ةبارقلا يف ةديرف ةرظن ىلإ هّرج
 يلاتلابو ««ةّؤقلا ةدارإ» يسيئرلا موهفملا ىلع ريثأت نود نمو نيتلزعنم ,فسأللو «ناترظنلا

 نم نيترذش يف نادجوت امهنإ .هشتين عابتأ يذل ىتح نيتظحالم ريغ نانوكت ام اًبلاغ امهنإف
 2111 ععمعد1هعأع 6ع 21. يف يناثلا ثحبملا
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 ريياعمو فارعألاو تاداعلا عومجم نم رثكأ يه قالخالا نأ رابتعابو

 ىضرلاو ثوروملاو ءىضرلا ةطساوب ةحلاصلاو ثوروملاب ةززعملا كولسلا
 اَّلِإ ءلقألا ىلع اًيسايس «دنتست نأ عيطتست ال اهنإف «نمزلا عم ناريغتي ناذللا
 لوصحلابو وفعلا لوبقب لعفلل ةمخضلا رطاخملا داضي يذلا لصفلا لوقلا ىلع

 يه ةيقالخألا دعاوقلا هذهو [246] .اهب ءافولاو دوعو عطق ىلعو ءهيلع

 عفرأ ضرتفُت ةكلم نم «جراخلا نم لعفلا ىلع قّبطُت ال يتلا ةديحولا دعاوقلا
 نع ةرشابم ءسكعلا ىلع «جتنت دعاوق اهنإ .لعفلا طانم جراخ براجت نم وأ

 تايلا ةباثمب اهنإف يلاتلابو ءمالكلاو لعفلا ةهج ىلع نيرخآلا عم شيعلا ةدارإ
 نود نم انك اذإو .يهتنت ال ةديدج تاراسم يف عورشلا ةكلم لخاد ةينبم ةبقارم

 موحن نأب انيلع اًموكحم نوكنس اننإف «ةدالولا لصفمت نود نمو ؛«مالكو لعف
 انلعف ام لح ةكلم نود نمف «يلاتلابو .؛ةروريصلل يدبأ دوعب ماوّدلا ىلع

 اياحض نوكنس اننإف ءاّيئزج لقألا ىلع ءاهانلمهأ «ىتلا تاراسملا ةبقارمو

 ىلا ةيعيطلا مولعلا لإ ةيسلاب شو. «ةنولملا نيناوقلاب انج ةيريش هيا ةرورج
 ةيساسألا صئاصخلل ةنوكم ضرتفُت تناك ءاننمز قبسي نمز ىلإ يمتنت
 نوكي «ةينافلا تانئاكلا ىلإ ةبسنلاب هنأ كلذ لبق انيأر دقل .ةيعيبطلا تاراسملل

 الإ ردصي ال ءاّدلاخ نوكي نأ نكميو هسفن لوح رودي يذلا «يعيبطلا ردقلا

 لزانتلل لباقلا ريغ عباطلا وه ردقلا نأ اًحيحص ناك اذإو .توملاب اًمكح

 زجنُي ام لك نأ كلذك اًحيحص لعفلاب يلاتلاب نوكيس هنإف «ةيخيراتلا تاراسملل

 .ىنفي نأب هيلع موكحم خيراتلا يف

 عيطتست اهنإف اهسفن ىلإ ةيرشبلا نوؤشلا انكرت اذإو .ام ذدح ىلإ حيحص اذهو

 نيب ىضقت ةايحل اًنيقي رثكألاو اًنابث رثكألا نوناقلا وهو ءنوناق عبتت نأ ءطقف

 ةيلآلا عطقت اهنأل «نوناقلا اذه عم عطاقتت يتلا لعفلا ةكلم اهنإ .تامملاو ةدالولا

 ةيجولويبلا ةايحلا راسم تعظق دق انيأر امك «يتلا يهو «ةيمويلا ةايحلل ةمزلملا

 ىلإ ةرورضلاب يدؤت توملا وحن هجتت يهو ناسنإلا ةايح نإ .هوفص ترككعو
 نايرّسلا اذه عاطقنا هكلم نكي مل ؛يناسنإ وه ام لكف ؛ميطحتلا ىلإ «سالفإلا

 ءرشبلا نأب اًمئاد رّكذتل اهنأ ول امك لعفلل ةثياحم ةكلم يهو .ديدج وه ام ءدبو

 نم نوكي املثم «نكلو .اودّدجيل لب ءاوتوميل اودلوي مل ءنوتوميس مهنأ مغرو
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 تامملاو ةدالولا نيب ناسنإلا ةايحل ةميقتسملا ةكرحلا ْنِإَف «ةعيبطلا رظن ةهجو

 هنإف «ةيرودلا ةكرحلل ء«يعيبطلاو ءكرتشملا نوناقلا ىلإ ةبسنلاب اًبيرغ اًفارحنا هبشت
 رهظي ءملاعلا ةروريس مكحت اهنأ ودبي يتلا ةيلآلا تاراسملا رظن ةهجو نم لثملاب
 لصحيي هانتم ريغ لامتحا مادعنا» ْنإف «ةيملع ةغل يفو .ةزجعملا رهظمب لعفلا
 نأ املثم ةزجعم لّثمت يتلا ةديحولا ةكلملا .عقاولا يف ءوه لعفلا ْنِإ .«ماظتناب

 اهتلاصأ يف نَراَقُت نأ ةكلملا هذهل هتارظنل نّكمي يذلا «ءيرصانلا [247] عوسي
 فرع دق نوكي نأ يغبني «ريكفتلا تايناكمإ يف طارقس تارظن عم اهتدج يفو

 زاجنإ ىلع ّمعألا ةردقلا عم وفعلا ىلع ةردقلا نراقي ناك ىتم اًدج اًدّيج

 ,©؟20ناسنإلا لوانتم يفو ةجردلا سفن يف اعم اهعضوو «تازجعم

 .يداعلا سالفإلا نم ؛ةيرشبلا نوؤشلا لاجمو ملاعلا ذقنت يتلا ة ةزجعملا نإ

 لعفلا ةكلم هيف رذجتت يذلا «ةدالولا عق ةاو ةياهنلا يف يه «يعيبطلا»و

 يتلا لعفلا وه ةديدجلا ةيادبلاو ددج رشب 0 هنإف «ىرخأ ةرابعبو ؛««ايجولوطنأ»
 دنست نأ عيطتست ةردقلا هذهل ةلماكلا ةبرجتلا نإ .اهتدالو لضفب هيلع ةرداق نوكت

 دوجولل ناتيساسألا ناتيصاخلا ناتاهو ءةيرشبلا نوؤشلا ىلإ ءاجرلاو ناميإلا

 ىرت تناك ثيح ناميإلا داعبإب ءامهب ينانويلا ميدقلا رصعلا فرتعي مل ناتللا
 ةئيسلا ماهوألا دادع يف ءاجرلا رابتعاو ءاهنع يضاغتلا نكميو اًدج ةردان ةليضف

 ٌكش نود ادجو ناذللا ملاعلاب ناميإلا اذهو ءاجرلا اذه هنإ .رودناب قودنصل

 ليجنإلا نلعأ ىتلا ةليلقلا تاملكلا ىف ةرهش رثكألاو اًراجيإ رثكألا امهنع ريبعتلا

 ْ ْ .«لفط انل دلُو» :«ٌراس أبن» نع اهيف

 يناسنإلا لصألا هسفن حيسملا سّسأ دقل :264 ص (2) شماهلا يف ةدراولا عطاقملا :رظنا (1)
 راطإ يفو .انتارابتعا جراخ هانكرت يذلا  ناميؤلا يف تازجعملا . قيقحت ىلع ةردقلا هذهل

 هنإ - ةيهلإ ربتعت ال تازجعملا زاجنإ ىلع ةردقلا نأ يه انّمهت يتلا ةديحولا ةطقنلا َنإف ءانثحب

 نم ةزجعم ّلقأ امهدحأ سيلو ؛رفغي نأ ناميإلا ناكمإبو لابجلا كّرحي نأ ناميإلا ناكمإب

 يف تارم عبس اورفغي نأ حيسملا مهنم بلط امدنع نييراوحلا ةباجإ تناك دقلو ءرخآلا

 ."انناميإ ربك هاّبر» :مويلا
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 سداسلا لصفلا [248]

 ثيدحلا رصعلاو ةيلمعلا ةايحلا

 اهلممتسا هنكلو ,ةيديمخرأ زاكترا ةطقن دجو دقل

 اذه نمض اهدجي نأب هل عم دق هنأ ودبيو ؛هسفن دض
 .بسحف طرشلا

 اكفاك زنارف

35 

 بارتغالا ملاع

 فاشتكا :هتعيبط دّدحتو ثيدحلا رصعلا ةبتع ىلع نميهت ةريبك ثادحأ ةثالث

 عازتناب ءأدتبا يذلا ينيدلا حالصإلاو ءاهلمكأب ضرألا فاشكتساو اكريمأ

 ةيكلملل يدرفلا عازتنالل جودزملا راسملا وهو «ةيوبابلاو ةيسنكلا تاكلتمملا

 ةعيبط ربتعي ديدج ملع ومنو بوكسيليتلا فاشتكاو «ةيعامتجالا ةورثلا سيدكتو
 املثم ةثيدح اًنادحأ هذه ربتعُت نأ نكمي الو .نوكلا رظن ةهجو نم اًقالطنا ضرألا

 ام ةيببس ةلسلس ةطساوب رّسفُت نأ نكمي ال اهنأ مغرو ؛ةيسنرفلا ةروثلا ذنم اهفرعن
 دجوت ثيح .عطقنت ال ةيرارمتسا يف لصحت لازت ام اهنإف (ثدح لك لاح هذهو)
 نم لكش يأب ءاهنم يأل نكمي الو .داور اهل فرعي نأ نكميو تاقباس اهيف
 يف اهتوق عمجت يهو «ةنيفد تاهاجتا راجفنال ديرفلا عباطلا كردي نأ ؛لاكشألا
 «ييليلاغ ويليلاغ +يه اهيف ركفن يتلا ءامسألا َّنِإ .ةأجف رجفنت نأ لبق ةملظلا

 ام «تافاشتكالا رصع يرماغمو «يفشتكمو ءرابكلا ةراحبلا ءامسأو رثول نئرامو

 نم بيرغلا لاعفنالا ّنإف ءكلذ ىلإ ةفاضإ .ثيدحلا لبق ام ملاعلا ىلإ يمتنت لازت
 ءاملعلاو رابكلا باّتكلا [249] بلغأل اًقينع نوكي داكي يذلا ءاعدالا ؛ةدجلا
 مل ام يف اورككفو «لبق نم ّرت مل ءايشأ اوأر مهنأل رشع عباسلا نرقلا ذنم ةفسالفلاو
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 َّنِإ ."”ويليلاغ ىدل ىتح الو مهنم ّيأ ىدل دجوت نأ نكمي ال «لبق نم هيف ركفُي
 .ديلقتلا يف ءالعف ةرّذجتم لازت ام مهاياونو مهعفاودو ءاّراَوث اوسيل داورلا ءالؤه

 نوكي نأ يغبني ناك ةبارغ ثادحألا هذه رثكأ نإف .مهيرصاعم نيعأ يفو

 لعلو ؛ناك يأ اهب ملحي مل تاطيحمو دحأ اهنع عمسي مل تاّراق فاشتكا

 «ةيبرغلا ةيحيسملا مسق يذلا ينيدلا حالصإلا وه بارطضالل اًلاخدإ رثكألا
 كلذك يه امب ؛ةيسكذوئرألل ةثياحملا هتنهارم عم ءهحالصإ نكمي ال لكشب
 ناك دق ةظحالم لقألا نأ دّكؤملا نمو ؛رشبلا حاورأ نوكسل ّوتلل ءاهديدهتو

 ال يتلاو ءّدذعب اهكلمي ناسنإلا ناك يتلا ةمهملا لئاسولا ىلإ ةديدج ةادأ ةفاضإ

 ةيملعلا ىلوألا ةليسولا تناك دقف .كلذ مغرو ءموجنلا ىلإ رظنلل اَّلِإ عفنت
 املثم خيراتلا مز سيقن نأ اننكمأ اذإ ,نكلو .اهفاشتكا ّمت يتلا ةضحملا

 ناك يذلا ثدحلا ْنأ اًبيرقت دجن نأ اننكمي هنإف «ةيعيبطلا تاراسملا سيقن

 دق «نوكلا فاشتكا وحن ناسنإلل ىلوألا ىطخلا :يأ .اًليجست ّلقألا هريثأت

 نرقلا يف يلاطيإلا يضايرلا تاباتك يف ةرم لوأل تدرو دق 45016828 2100018) ةرابعلا ّنأ ودبي (1)

 دقو .ديدجلا كيتسلابلا ملع فشتكا يذلا «8116عم1و 121128113 ايلغاترات ولوكين رشع سداسلا

 تافوذقملا ةكرح ىلع يسدنهلا لالدتسالا قيبطت يف لوألا ناك هنأل هفشتكا دق هنأ ربتعا

 انثحب عوضومب ةقيثو ةلص ىلع اذهو :«(يريوك ردنسكلا ذاتسألا ىلإ ةمولعملا هذهب نيدأو)

 «هتافاشتكال «ةقلطملا ةّدجلا) ىلع دّكؤي 1610(2) «51ل6رءادو 8كدصعأان5» ىف ء«ريليلاغ نإ ثيح
 16 ّصاخلا يباتك نم مدقأ تسيل» ةيسايسلا ةفسلفلا َّنأ زبوه معز نع اًديعب ديكأتلاب نكلو
 يأ حجني مل هنأب تراكيد عانتقا وأ ؛ 056 8دواتكاط آل/هءاعو, هل. 34هاعوونمماط (1839), 1, اع

 نإ .(«ةفسلفلا ئدابم» ل اًريدصت نوكت نأ نكمي مجرتملا ىلإ ةلاسر) ةفسلفلا يف هلبق فرسليف
 نرقلا نم اًقالطنا نّيدئاس احبصأ دق «ثوروملل لماكلا ضفرلاو ةقلطملا ةّدجلا ىلع ديكأتلا
 «طعوعوماعو نمل لتع ططت1مدهمطتعر 260. 1948, مم616 زربساي لراك ددش دقو .رشع عباسلا

 طممع مقعط ءاطبصع لعع هموزمملعم 2ءيدمماتعط]ءزا) قضهنلا ةفسلف نيب فالتخالا ىلع

 ةأءا 095 171/02 ثيح ثيدحلا ملعلا نيبو 04025 8لءادكءأط 315 ثتلك2ءاءطقالط م 6132 8أع

 ءاعّدا فلتخي مك ٠ راطإلا سفن يف نيبتي .؛ معاد 215 5ةعطلتعطعو الاء مرهعلتاعوغ لعدطععأأعأ

 املثم هتفسلف ديكأتلاب مّدق دق تراكيد ْنِإ .ةفسلفلا يف هنع ملعلا يف ىنعملا ثيح نم ةّدجلا
 ال ينإ» :«هتارابتعا" لوح بتكي هنإف اذكهو ءاّديدج اًيملع اًفاشتكا ام ملاع مّدقي نأ نكمي

 نسحل رثع دق هنأل ام رباع ّقحتسي امم رثكأ سيل ءاهتفشتكا دق ينأل اًدجم رثكأ ةتبلا ّقحتسأ
 نود ليوط تقول لبق نم هنع اوثحب دق نوريثكلا ناك ؛هيمدق دنع ريبك زنك ىلع .ظحلا
 آ2 85 ءطعععطع لع 13 7ةاغ, 216120ع عل. م669 .«ىودج
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 ةجرد ىلإ «ةعرسلا ثيح نمو [250]ةيمهألا ثيح نم «تباث لكشب «تدادزا

 يف يئاهنلا اهديدحت تدجو يتلا ؛ةيضرألا ةعقرلا عيسوت ءطقف ال ءبجح

 ام ىلع «دودحماللا راسملا كلذك لب ءاهسفن ةيضرألا ةركلا دودح نم ّدحلا

 .يداصتقالا سيدكتلل ءودبي

 ضرألا فاشتكا ّنِإف عقاولا يفو .ةدّرجم تالّمأت الإ تسيل هذه نكلو

 الإ لامتكالا ةيادب غلبت ملو ءانورق بّلطت دق «راحبلاو تاراقلا طئارخ دادعإو

 ؛ةيهانتملا ريغ قافآلا مّمجيو ينافلا هّرقم ناسنإلا كلمتي طقف مويلاو .نآلا

 فرعي يتلا ةيضرألا ةركلا يف تاعونممو تاءارغإ تناك يتلاو ءاّميدق ةحوتفملا

 ةظحللا يفو .هدي ةحار طوطخ فرعي امك «ليصفتلاب اهحطسو ميظعلا اهطيحم

 أدب دق هنإف ءضرألا ىلع رفوتملا ناكملا ةعاسش «تاذلاب ءاهيف تفشتكا يتلا

 «ثيدحلا رصعلا ةجيتن وهو) انملاع يف ىهتنا ىتح «بكوكلل ريهشلا صلقتلا

 نكاس وه ناسنإ لك َّنإف «(ثيدحلا رصعلا ملاعل قالطإلا ىلع اًلئامم سيل هنكلو

 داعبأب الصنم الك نونكسي ءذآلا رشبلا نإ .هتطو نكاس وه ام ردقب ضرآلل
 ةفاريص ردعألا نامل ةباحم قري يذلا «ةفانسلا موهفم عقي ثيح ءضرألا

 بجي هنأ مغرو ؛ءاضفلا ةعرسلا تزغ دقل .ةعرسلا ةوطس تحت ةزيمتملا ءايشألل

 روضحلل اهيّطخت نكمي ال يتلا دودحلا دنع فّقوتي نأ وزغلا اذه راسم ىلع

 مل هنأل ىنعم نود نم ةفاسملا لعجي هنإف «نيفلتخم نيناكم يف ام مسجل نمازتملا

 ىتح وأ رهشأ وأ تاوئس - اًيرورض ناسنإلا ةايح نم ىنعم وذ ءزج يأ دعي
 .ضرألا ىلع ةطقن يأ غولبل  عيباسأ

 فده ىلإ ةبسنلاب رثكأ اًبيرغ نوكي نأ هنكمي ناك ءىش ال نأ ديكألاو

 يتلا قافآلا راسم نم ةئيدحلا روصعلا تايادب دادتما ل ةداقلاو «نيفشكتسملا

 اهوصلقي يكل ال .ءضرألا اوعّسوي يكل نولحري اوناك دقل ءاهتاذ ىلع قلغنت

 ءادن ىلإ نوبيجتسي مهو «ةفاسملا ءاغلإ ةين مهل نكت ملو ؛ةرك يف اهوعّمجيو
 «يهيدب وه ام انل نّيبي نأ هناكمإب هدحو خيراتلا رقهقت ْنِإ .ةيصقلا ئطاوشلا فافض

 تافاسم بّرقي فشك لكف «سيقن نأ نكمي اًمم اًميظع ىقبي ءيش ال نأ نم

 .لبق نم دوست ةديعبلا ةفاسملا تناك ثيح رواجتلا رولبي وهف يلاتلابو «ةديعب
 قبتست تناك «ثيدحلا رصعلا ىلإ ةبسنلاب لوألا ةراّحبلا طئارخ ٌنِإف اذكهو
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 يفو اًريغص ءاهلالخ نم ءيضرألا ناكملا لك حبصأ يتلا ةينقتلا تاعارتخالا

 ؛ةيديدحلا ككّسلا نع جتانلا ةفاسملا ءاغلإو ناكملا صيلقت لبقو .ديلا طانم

 دق :ةيلعاف [251] رثكأو ةيمهأ رثكأ اًصيلقت نإف ءتارئاطلاو ءةيراخبلا نفسلاو

 دادعألا لامعتسابو ةئيهتلاو «سايقلا ىلع رداق يناسنإلا ركفلا ْنِإ ثيحب ققحت

 سايقم بسح ةيضرألا ةيداملا تافاسملا راصتخا فرعي هنإف «جذامنلاو زومرلاو

 ميسقتو بكوكلا لوح نارودلا ةيفيك ةفرعم لبقو .هنهذو هّساوحو «يرشبلا دسجلا

 يف ةيضرألا ةركلا انعضو دق انك اننإف ءتاعاسو مايأ ىلإ هنم ةرومعملا ةرئادلا

 .انثويع نم ىأرم ىلع رودت اهلعجنو انيديأب اهسملن يكل انسولج فرغ

 ةريبك ةيمهأ تاذ نوكتس «ىرنس امك ءيتلا ةلأسملا هذهل رخآ رهظم كلانه

 ءطقف لمعت نأ عالطتسالا ىلع ةيرشبلا ةردقلا ةعيبط يف هنإ .انعوضوم ىلإ ةبسنلاب
 نأو ءهنم بيرق وه امب مامتها لك نمو طابترا لك نم هسفن ناسنإلا صّلخ اذإ
 ام نيبو هنيب ةريبك ةفاسملا تناك املكو .هنع دعتبي نأو هل رواجم وه امم بحسني

 ىلعو ةئيهتلا ىلع اًرداق نوكيس املك «ضرألا وأ ملاعلا ناك ءاوس ؛هلوح رودي
 لقت َّنِإ .لقأ هل ىقبيس يذلا ملاعلا اذه نم يضرألا ناكملا نوكيسو سايقلا

 ضرألا حطس كرت ةجيتن «ينعي «ةرئاطلا فاشتكا ةجيتن ناك مساحلا ضرألا

 ةيضرألا ةفاسملا نم ّدح ّلك َّنأ نم ةماعلا ةرهاظلل زمرب ةهيبش ةلأسم يهو ءاّلعف
 طرشبو «ضرألاو ناسنإلا نيب ةمساح ةفاسم عضو نمثب ءطقف ءبستكي نأ نكمي

 .رشابملا يضرألا هطيحم نع برتغي ناسنإلا لعج

 ةرهاظب انهجاوت ءاّمامت اًقلتخم اًندح اهرابتعاب ينيدلا حالصإلا ةعقاو نإ
 اهرابتعاب ««ملاعلا يف دهزلا» مسا تحت ربيف سكام اهيلع فّرعت «ةهيبش بارتغا

 ةريثكلا فدّصلا ىدحإ نوكت نأ نككمي «ةديدجلا ةيلامسأرلا ةيلقعلل قيمعلا ردصملا

 2,قاعءاقاف [رصعلا حور] يفو «نيطايشلا يفو حابشألا يف داقتعالا مدع لعجت يتلا

 يف لثامتلا وه ءبارطضالل بّبسمو شهدم دج وه امو .خرؤملا ىلع بعصي امم
 الو هدصقم يف ال «هلعفي اًئيش كلمي ال ملاعلا يف بارتغالا اذه ْنأل .َماتلا فالتخالا

 .ضرألا كّلمتو فاشتكالل ثياحملا ضرألا هاجت بارتغالا عم ؛هنومضم يف
 ريهشلا هثحب يف ربيف سكام نّيب يذلا ملاعلا يف بارتغالا َنِإف ؛كلذ ىلإ ةفاضإو

 نع تقئثبنا يتلا ةديدجلا قالخألا يف بسحف اًرضاح سيل ةيخيراتلا هتيعقاو
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 رضاح هنإ ؛ءارواملا ىلإ ةقوت مزحو يحيسملا ناميإلا ديدجتل نيفلاكو رثول تالواحم
 ناك يذلا فايرألا يف كالمألا عازتنا يف .فلتخم اًّدج ىوتسم يف ناك نإو «لثملاب
 ربكألا لماعلا [252] .«كلذك هرابتعابو ءةسينكلا كالمأ عازتنال ةرظتنملا ريغ ةجيتنلا

 ناك ام لوح رظنن نأ ىودج نود «عبطلاب ءهنإو ."'”يعاطقإلا ماظنلا رايهنال ديحولا
 ّومن ىلإ هريثأت نويبرغلا هّجو يذلا ثدحلا اذه نود نم انداصتقا رّوطت نوكي نأ نكمي

 يف تعلتبا دق ءايشألا لكو اهكلمت راسم يف تمظُح دق اهلمكأب ةيكلملا:هيف تناك

 هذه لثم ْنأ ريغ .يدبأ رّيغت راسم يف ملاعلا رارقتسا ضّوق دقو ءاهجاتنإ راسم

 ىوق ةلأسم ال ثادحأ ةلأسم وه خيراتلا ْنأب انرّكذت اهرابتعاب ىنعم تاذ تاريظنتلا

 ةباثمب لمعتسُت امنيح ةريطخ ىتحو ةلاطب تاريظنت اهنإ .عقوتم نايرس تاذ راكفأ وأ
 امب «لئادبو ةيباجيإ تالامتحا ىلإ ةراشإلا اهب دصقُي امنيحو عقاولا ّدض ججح
 ةسوململا ةتغابملا اهصقنت هنأ امبو .فيرعتلا ىضتقمب ّدعلل ةلباق ريغ اهنأ

 مهي الو حابشأ ضحم ىقبت اهنإف ءاذكهو .حجرملاب الإ ضوعت الو ءثدحلل
 .اهب مَّدقُت نأ نكمي يتلا ةيفيكلا

 ّومنلا نم نورق ةّدع دعب راسملا اذه اهبستكا يتلا ةّوقلا ريدقت ءوس بتجتلو

 ةزجعملا» ىمسُي ام يف رّكفن نأ لضفأ نوكيس هنإف ءاًبيرقت قئاوع نود نم
 دق تايعجرم قسن عم ةقالع يف ةزجعم يهو «برحلا دعب ايناملأل «ةيداصتقالا

 ؛ةثيدحلا تايعضولا يف هنأ ديج حوضوب نّيبي ايناملأ لاثم نإ .نمزلا هزواجت
 ةياهنلا يف يضفي «ندملا حاستكاو ءايشألا ميطحتو «سانلا كالمأ عازتنا يضفُي

 رثكأ ةورث سيدكت راسم وه لب ءزيكرت ةداعإ راسم هنإ لوقن ال ءراسم ةراثإ ىلإ
 تارابع يف ةباجإلا ةجرد ىلإ اًئيدح دلبلا نوكي نأ طرش «ةعاجن رثكأو ةعرس

 ءارواملا يف داقتعالا نع جتنت يتلا ةوقلا ةمظعل ربيف سكام فاشتكا ةيمهأل اًراكنإ اذه سيلو (1)

 «عأ طعماعوأدما ظاطتعك ةطمل اطع 5متعأ ه] نها[ دلتكام», اق ملاعلا وحن هّجوملا

 يف ةيتنتستوربلا لمعلا حور رثأ ةريدألا يف ربيف دجيو 8ءانهتهمك502هاههنعك 1920, بها 1.

 يف فقاوملا هذهل ىلوألا ةرذبلا دجي نأ ءرملل نكمي هنإف ءالعفو .قالخألا حمالم ضعب
 ءرملل نكمي يتلا ملاعلا اذه ءايشأ نيب !اناقو ةقنا نيب سوينيطسغوأ هققحي يذلا ريهشلا زيبمتلا

 اهب عتمتلا نكمي يتلاو يلبقتسم ملاعل ةهجوملا ءايشألا كلتو ءاهب عتمتلا نود اهلمعتسي نأ

 يتلا ةفاسملا نع ةلاح لك يف جتني ملاعلا اذه ءايشأ ىلع ناسنإلا ةطلس ّومن نإ .اهتاذل
 .بارتغالا ملاع :يأ «ملاعلاو هسفن نيب ناسنإلا اهمسري
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 نم ظحلل ديدشلا راسملا ضّرع ضحم ميطحت ايناملأ يف لصح دقل .جاتنإلا راسم

 َّنِإ .هيف شيعن يذلا [253] ردهلا داصتقا ّصخي يذلا ءملاعلا اذه ءايشأ نأش

 الو ةيداملا تاريخلا ةرفول اًعبات نوكي ال ريبك راهدزا :اًبيرقت اهسفن يه ةجيتنلا

 فورظلا يفو .هسفن كالهتساللاو جاتنإلا راسم عبتي لب 2« ىطعمو رقتسم ءيش يأل

 ءايشألا ماود ّنأل ءظفحلا لب سالفإلا بّبسي يذلا وه ميطحتلا سيل «ةثيدحلا

 ام لك وه هعراست نوكي يذلا ضيرعتلا راسم مامأ قئاع ربكأ اهتاذ يه ةظوفحملا

 . 2 هتنميه رولبي امدنع تباثلا نم ىقبي

 ريشت «كّلمتلاو ةورثلا نع ةزّيمتم اهرابتعاب ءةيكلملا ْنأ اًقباس .انيأر دقل

 يسايسلا طرشلا يلاتلاب اهنأو ءكرتشم ملاع نم ءزجل صاخلا كالتمالا ىلإ

 نع بارتغالاو ةيكلملا عازتنا ْنإف «لثملابو .ملاعلا ىلإ ءامتنالل ةيساسأ رثكألا

 يف نيلثمملا لك اياون لباقم يف ءثيدحلا رصعلا أدب دقلو .نايقتلي ملاعلا

 لامهإ ىلإ ليمن نحنو «ملاعلا نع ناكسلا تاقبط ضعب بيرغتب أدب ءاماردلا

 اننألو ينمزلا اهعباط ىلع اًمئاد زّكرن اننأل بارتغالا اذهل ةيسيئرلا ةيمهألا

 اًثدح اهرابتعاب ةينمزلا نأ ريغ .ملاعلا ىلإ ءامتنالاو ةينمزلا ظفل نيب لئامن
 نيدلا نيبو .ةلودلاو ةسيئكلا نيب لصفلا ىوس ينعت ال ايوان اًسوملم

 يحيسملا فقوملا ىلإ ةدوع ىلإ يدوي «ةينيد رظن ةهجو نم ءاذهو .ةسايسلاو

 ةراسخ نم رثكأ «هللا ىلإ هلل وه امو رصيق ىلإ رصيقل ام عاجرإ» ل لوألا

 .ملاعلا اذه ءايشأب دّكؤمو ديدج مامتها وأ هزواجتو ناميإلا

 هعجرن نأ نكمي الو  ءاّينيد ءلصألا يف سيل ءثيدحلا ناميإلا نادقف نإ

 ناتينيدلا ناتكرحلا امهو ءّداضملا ينيدلا حالصإلا ىلإ الو ينيدلا حالصإلا ىلإ

 لمحتت مل اهنوك وهو  ئجافملا ايناملأ ثاعبنال نايحألا بلغأ يف مّدقي يذلا ريسفتلا نإ (1)
 ةدعل «عفدت نأ ايناملأ ىلع ناك دقل :اًلوأ :نينثا نيبسل كلذو عداخم  ةيركسع ةينازيم ءبع
 ربتعُي هنأ :اًيناثو .اهلمكأب ةيركسع ةينازيمل «ءاّبيرقت ةلداعم تناك ىتلا «؛لالتحالا ةفلك «تاونس

 .برحلا دعب ام راهدزال يسيئر لماع ةباثمب برحلا جاتنإ نأ ؛ىرخأ ةيداصتقا تاموظنم يف
 ةلثامم ةقيرطب اًدّيج حضوت نأ نكمي ءاهدنع فقوتلا دوأ يتلا ةطقنلا ْنِإف «ءكلذ ىلإ ةفاضإو
 جاتنإلاب «ةيميمح ةقيرطب طبترم راهدزالا نأب ةقلعتملا اًلعف ةبيرغلاو ةدئاسلا ةرهاظلا ةطساوب
 - ةدئاسلا ةلاحلا يف اذهو وأ ردهُت يكل ةجتنم تاريخ ميطحت لئاسول «يدجملا ريغ»

 .الجاع رصعلل ةبكاوم ريغ حبصت اهنأل اهميطحتب
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 .ةينيدلا ةرئادلا دودح دنع ةتبلا امهادم فقوتي الو - ثيدحلا رصعلل ناتريبكلا

 ء«فوسك زواجت عم أدب دق ثيدحلا رصعلا ْنأ انلبق اذإ ىتحو .«كلذ ىلإ ةفاضإو
 كلذ عبّتي نلف «ءارواملا يف داقتعالا بجحو [254]ءريسفتلل لباق ريغو ئجافم
 ىلعو .ديدج نم ملاعلا يف ناسنإلاب فذق دق ءافتخالا اذه ْنأ ةليسو ّيأب

 اوفذق لب ملاعلا اذه يف اوفذقُي مل نيثدحملا نأ ؛ةيخيراتلا ةهادبلا نّيبت «سكعلا

 ةئيدحلا ةفسلفلا يف ةحلملا تاعزنلا نيب نم اًحاحلإ رثكألا ةعزنلا َّنِإ .مهسفنأ يف

 مامتهالا تناك دق ةفسلفلا يف ةلاصأ رثكألا اهتمهاسم امّيرو «تراكيد ذنم

 لكشب ناسنإلا نعو .«تاذلا نعو سفنلا نع اًرّيمتم اهرابتعاب ءانألاب يرصحلا

 تانئاكلا عم براجتلا لثم اًمامت ملاعلا يف براجتلا لك لازتخال ةلواحمو ءّماع

 ربيف سكام فاشتكا ةمظع نإ .هسفنو ناسنإلا نيب براجت ىلإ «ىرخألا ةيرشبلا
 لكب ءاّميظع اًيويند اًطاشن نأ هنييبت يف «طبضلاب «لئمتت ةيلامسأرلا لوصأ لوح

 ىلع ءطاشنلا اذهلو «هب عّبمت يأ الو ملاعلاب لاغشنا ّيأ ريغ نم نكمم «ةقد
 ناك امك ءانألا بارتغا سيلو .اهب ةيانعلاو تاذلاب كامهنالل قيمع عفاد .سكعلا

 .ملاعلا نع بارتغالا يه لب «ثيدحلا رصعلا ةيصاخ يه '”دقتعي سكرام

 تاساكعنا اًمامت لهجي نكي مل هنأ ىلإ ٌباشلا سكرام تاباتك يف تاراشإ ةّذع كلانهو (1)
 1842 ةنسل دوعي ركبم لاقم يف هنإف ءاذكهو .يلامسأرلا داصتقالا يف ملاعلا هاجت بارتغالا
 1/1311 - 22 8ع615 6 6 :رظنا . 12(2ءطوغاعم انطعع لد5 11ه12016طوأهط1ة ععوعأات)

 ٌداضتلا ّنأل طقف كلذو ةقرسلا ّدض اًنوناق دقني «8ءاذ9, 1932, طة51, ال01 1, 566
 يذلا قراسلا ةجاح ْنأ كلذ  «ةيرشبلا تاجاحلا» اًيناج كرتي قراسلاو كلاملا نيب يلكشلا
 يناسنإلا عباطلا رشبلا نع عزني هنإف يلاتلابو  هعيبي يذلا كلاملا نم دشأ بطحلا لمعتسي
 هسفن بطحلا ّنأل كلذكو ءهعئابو هلمعتسم نيب ءبطحلا ىكلام ةباثمب «ةسيتلملا ةلداعملاب

 كالمأ ةباثمب ءءايشألا ربتعي ءام ةورث يكلام اّلِإ رشبلا يف ىري ال اًنوناق نإ .هتعيبط هنع عفرت
 ةركف ْنأ 00 نمو .لامعتسا ءايشأ اهرابتعاب ال ءطقف لدابتلل ءايشأ ةباثمب هذهو ءطقف
 ىلع وطسرأ حارتقا نم يه ؛لدابتلل لمعتست امئيح اهتعيبط نم دّرجتت دق ءايشألا رابتعا
 اًمإو لامعتسالل امإ هيف بغرُي نأ نكمي ام ءاذح ْنأ مغر هنأ لوألا نّيب دقلف ءسكرام
 نوكي يكل جتني ال ءاذحلا َنأل» ؛هلدابت لصحي نأ ءاذحلا ةعيبطل سكاعملا نم هنإف «لدابتلل
 ودبي سكرام ريكفت بولسأ ىلع وطسرأ ريثأت نإ لقنلو 20111105 1257 88.. « ةضياقملل اًئيش
 هذه لثم رود نأ ديب .لغيه ةفسلف ريثأت ناك املثم اًمامت مساحو زيمم عباط ةباثمب اًبيرقت يل
 يف ةيلاغملا ةيتاذلا ةعزنلا يف مزحب اًرذجتم ىقبي يذلا «هرثأ يف ريغص ةيضرعلا تارايتعالا

 نوكيس «ةيرشب تانئاك مهرابتعاب رشبلا جتنيس ثيح «يلاثملا هعمتجم يفو ٠ .ثيدحلا رصعلا

 نأ ءذئدنع ؛مهناكمإب هنأل .لبق نم هيلع ناك امم اًروضح رثكأ «ملاعلا هاجت بارتغالا
 -  مهتنونيك ديكأتل «مهتيصوصخو مهتيدرف (ءمععوعدفنفمل11ءطعم) ةعضوم ىلع نيرداق اونوكي
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 [255] اهناكم نم تاعومجملا ضعب نامرح يف لثمتملا كالمألا عازتنا نإ
 نم الك ءقلخ دق «ةايحلا تابّلطتمل ءاهسفن نع عافد نود اهضيرعتو :ملاعلا يف
 نّوك دقلو .لمعلا ةطساوب لامسأر ىلإ اهليوحت ةيناكمإو ةورثلل يلصألا سيدكتلا

 ىّذغتو كالمألا عازتناب أدب يذلا ءّومنلا اذهو .يلامسأر داصتقا قاثبنا طورش اذه
 ذنم اًحضاو ناكو «ةيرشبلا ةيجاتنإلا يف ةميظع ةدايز غلبي نأ يغبني ناك ءهنم

 «شيعت تناك يتلا ةديدجلا ةلماعلا ةقبطلا ْنِإ .ةيعانصلا ةروثلا لبق نورقل «ةيادبلا

 ةيدوبع ىلإ «ةرشابم ,ةعضاخ تناك دق ءلاقي امك ؛مفلا ىلإ ديلا نم ءاّيفرح

 تايانعلا لك نع ةبرتغم هسفن تقولا يف تناك نكلو ؛'”ةايحلا تارورض

 اًررحم ناك امو .هسفن ةايحلا راسم نع «ةرشابم «جتنت نكت مل يتلا تالاغشنالاو

 ةثياحملا ةّوقلا ناك خيراتلا يف ةّرح ةلماع ةقبط لّوأ نم ىلوألا تايوتسملا يف

 ءيهو ؛يجولويبلا راسملل ةطيسبلا ةيعيبطلا ةرفولل ةثياحملا :يأ ؛؛لمعلا ةّوق» ل

 نم ريثكب ىلعأ ةدايز ءءاخسب هرفوت  لمعلل امك رئاكتلل - ةيعيبطلا ىوقلا لك لثم

 رصعلا ةيادب ىف ّومنلا اذه زيمي امو .رئاسخلا ةيطغتل ةيرورضلا جاتنإلا ةداعإ

 ةيكلم نع «ةطاسبب ءاجتني مل ةورثلا سيدكتو كالمألا عازتنا ّنأ وه ثيدحلا

 دّلوت يكل راسملا يف دلخدأ لب «ةورثلل ديدج عيزوت ةداعإ ىلإ الصوي ملو ةديدج

 .اًكلمت رثكأو «ربكأ ةيجاتنإو «ىرخأ تاعازتنا

 قبت مل يعيبط راسم يه امب لمعلا ةّرق ريرحت ْنِإف .ىرخأ تارابع يفو
 تاجاحلا ةيبلت عم كلمتلا فتقوتي ملو «عمتجملا تاقبط ضعب دودح يف ةرصحنم

 اًديج هفرعن يذلا دوكرلا ءنذإ «جتنُي مل ءلاملا سأر سيدكت َنِإ .تابغرلاو

 يكل عمتجملا لماك يف رشتنا لب «ثيدحلا رصعلا لبق اًّدج ةينغلا تايروطاربمإلل

 ةايح راسم» «لعفلاب وهو ءراسملا اذه نكلو .مخضتي أتفي مل ةورثلل اليس رّجفي
 جاتنإ ىلع هتردق َنّراقُت نأ نكمي يذلاو «هتيمست سكرام داتعا امك .«عمتجملا

 الوقوع 22هل نط( همعص ةوهمعد ءطعوممان1ءاع 5ماعوعأر هدعهتنك انم5ه53 :اهليعفتو ةيقيقحلا

 ال7 ءعوعم ولعط ضاععوعم !ةنعطتعأع ةدنك لعد 852هصاط ءعأاعم (1844-1845) (0653 2121158256, ] ,

 . - 7مم546 ,111 ١701

 الماع َدعُي يمويلا لماعلا حبصأ ثيح ةرضاحلا فورظلا نع فلتخم ّدج ؛عبطلاب ءاذه (1)
 نومضملا يونسلا رجألا َنإف ءاَّذج ديعب ريغ لمتحم لبقتسم يفو اّيعوبسأ اًرجأ بسكي
 .اًمامت ىلوألا فورظلا هذه حيزُي فوس
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 ةأرماو دحاو لجر قلخ يفكي ثيح ةيعيبطلا تاراسملا بصخ عم طقف «تاورثلا

 اظبترم ىقبيو «ةيرشبلا تانئاكلا نم ىطعُم ددع رثاكتلا ربع كلذو «جاتنإلل ةدحاو

 طرش «ءطقف ءراسملا رمتسي نأ نكميو .[256] ملاعلاب ةقالع يف بارتغالا أدبمب

 لك لاخدإ داعُي نأو ؛ملاعلا اذهل رارقتسا يأ الو ةمادتسا يأ لحدتب حمسي ال نأ

 «ىرخأ ةرابعبو .جاتنإلا راسم تاجوتنم ّلكو «ةديازتم ةعرسب ملاعلا اذه ءايشأ

 ءوه .كّرحيو ةايحلا راسم هكّرحي يذلاو ءهفرعن امك «ةورثلا سيدكت راسم ّنإَف
 .ملاعلا ىلإ هئامتنابو هملاعب ناسنإلا ىّحض اذإ «طقف اًنكمم توكي ؛ةيرشبلا ةايحلا

 «ةصاصخلاو سؤبلابو هتوسقب عبط دق بارتغالا اذهل لوألا ىوتسملا نإ
 مهمرح نيذلا «نيلماعلا ءارقفلل١ ديازتم ّومن يف ددع ىلع كلذ لك ضرُف دقو
 كّلمتلا نم مهمرح :يأ «ةيكلملاو ةلئاعلل ةجودزملا ةيامحلا نم كالمألا عازتنا
 رصعلا ّدح ىلإ ىمح دق ءوهو «ملاعلا نم ةريغص ةحاسمل ّصاخلا يلئاعلا

 رشبلا غلب دقلو .هتارورضل عضاخلا لمعلا طاشنو يدرفلا ةايحلا راسم «ثيدحلا

 تناك امك ؛ديدجلا ةايحلا راسمل اًعضاخ عمتجملا حبصأ امدنع يناثلا ىوتسملا

 يتلا ةيامحلا اهئاضعأل ةيعامتجالا ةقبطلا تطعأ دقلو .لبق نم هل ةعضاخ ةلئاعلا

 اًضّرعم يعامتجالا لفاكتلا حبصأ دقلو ءاهدارفأل ءاّميدق ءاهرفوت ةلئاعلا تناك

 َّنإف «كلذ ىلإ ةفاضإو .ةيلئاعلا ةدحولا مكحي يذلا يعيبطلا لفاكتلل اًدج اًعجان

 «سوملم ريغ اًنايك دعي مل «ةايحلا راسمل «ةيعامج تاذ» هرابتعاب «ٌلكك عمتجملا
 ةدحو تناك املثمو .يكيسالكلا داصتقالا اهجاتحا يتلا «ةيعويشلا ةفارخلا» :يأ

 نإف ءاهتيكلم عم :يأ ءملاعلا نم ةعطقل ّصاخلا ٌكلمتلا عم تلئامت دق ةلئاعلا

 ضرأ ّنِإ .ةيكلملا نم ةعطق اهنأو اًملع ءةسوملم ةيكلم عم لئامت دق عمتجملا

 عيمجل تضّوع دق «نيرشعلا نرقلا يف اهرايهنا دودح ىلإ يتلا «ةمألا ةلودلا

 .ءارقفلا ةقبط اهنم تمرح يتلا «ةيدرف ةيكلم هرابتعاب يلئاعلا تيبلا تاقبطلا

 دنتست «ىطسولا ابوروأ ىلإ ةيمتنملا ةصاخو «ةيموقلل ةيوضعلا تايرظنلا ّنإ
 ّنأل «ةيلئاعلا تاقالعلاو ةلئاعلا عم اهئاضعأ نيب تاقالعلاو ةمألا لثامت ىلإ اهلك
 نيب تاقالعلا «بارتلاو ٌمدلا» رّيسي نأ ضرتفيو «ةلئاعلل اًضّوعم حبصي عمتجملا

 ةمألا بلاطم ام ضرأ بارت يف مهرّذجتو ناكسلا سناجت حبصيو ؛اهئاضعأ
 سؤبلاو ةوسقلا ءٌكش نود نم ءّومنلا فظل امنيبو «هنأ ريغ .ناكم لك يف ةلودلا
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 نأ امب ؛ملاعلا نع بارتغالاو ةيكلملا عازتنا راسم ىلع ريثأت اذ نكي مل هنإف
 .ظافلألا يف ضقانت تاذلاب يه ةيعامجلا ةيكلملا

 يفارغجلاو يداصتقالا صلقتلاو ؛يبوروألا يموقلا قسنلا طاطحنا نإ 1

 نيتيملاع نيترهاظ ناحبصيس راسحنالا وأ راهدزالا نأ ّدح ىلإ حضاولا «ضرألل

 ءطقف نييوناسنإلل اًهجّجوم أدبم وأ ةدّرجم ةركف ناك ءانرصع ٌدح ىلإ ةيناسنإلا لّوحتو
 ءضرألا نم اهضعب نع اًداعتبا طاقنلا رثكأ يف هؤاضعأ جاتحي اًلعف دوجوم نايك يف

 عبطي اذهو  قباس ليج يف ةمأ ءاضعأ هجاتحي ناك امم رثكأ يقتلي ىتح لقأ تقو ىلإ

 ةيوضعب اهتيكلمو ةلئاعلا تضّرع املثمو .رّوطتلا اذه يف ريخألا ىوتسملا تايادب

 ضّرعيو ةيموقلا تاعمتجملا ضيوعت يف أدبت ةيناسنإلا ْنِإف ءينطولا بارتلاو ةقبطلا
 بارتغالا راسم ّنِإف «لبقتسملا بلج امهم نكلو .ةيلودلا يضارألاب ضرألا بكوك

 نأ نكمي ءةورغلل مئاد ومن يف مّدقتي عبط دقو ةيكلملا عازعتاب ادي دق «ملاعلا نغ

 هل ثياحملا صاخلا هنوناق عابّتاب حمس ام اذإ ةيرذج بسنلا رثكأ ىتح ءطقف ءذختي

 يف نينطاوم نونوكي املثم ملاعلا يف نينطاوم اوحبصي نأ نوعيطتسي ال رشبلا َنأل

 كلتمت املثم يعامج لكشب اوكلتمي نأ نويعامتجالا رشبلا عيطتسي الو «مهنادلب
 طاطحنالا عمتجملا قاثبنا قّقح دقل .صاخلا مهكلم دحاولا تيبلا دارفأو ةلئاعلا

 «كرتشملا يمومعلا ملاعلا لوفأ نأ ريغ .صاخلا لاجمللو يمومعلا لاجملل نمازملا

 ال نم ةيلقع نّوكت يف رطخ ٌدجو ءروهمجلا ناسنإ ةلزع ىلإ ةبسنلاب مساح دج وهو
 رثكأ ةسوملم ةراسخ عم أدب دق «ةثيدحلا ايجولويديألا روهمج تاكرحل هل ملاع

 .ملاعلا يف صاخ كالتما مساقتل

36 

 ةيديمخرأ زاكترا ةطقن فاشتكا

 ءيش ءاّمبر لصحي مل هنإف .فلعملا يف (ع .ه - حيسملا) لفطلا دلو ذم»

 راظنملا فاشتكا ويليلاغ ديهتاو اهب مّدق يتلا تاملكلا يه هذه ؛««بخص لقأب مهم

 لثمو .ةغلابم وه تاملكلا هذه يف ءيش الو :''”«ثيدحلا ملاعلا» ىوتسم ىلع
 ديدج ءيش ةيادب لب «ميدقلا رصعلا ةياهن ينعت نكت مل يهو «فلعملا يف ةدالولا

 م... ا71/طلغعط عمل, 5كءعمعع هس طع 81هلععم 171/هئ10 (طءاتعقسب علب 1926, م12) (1)
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 نأ نكمي ناك فوخ الو لمأ ال هنأ ةجرد ىلإ عّقوتم ريغو بقترم ريغ لكشب
 ء«يه ةليسو ةطساوب نوكلا [258] ىلع ىقلت يتلا ىلوألا تارظنلا هذهو ءهقبتسي

 نأ يغبتي ناك ان .فشك وحت ةهجومو ناسنإلا نماوس مع ةقّيكتم «هبقل تقولا يف
 دّدحت تناكو اًمامت اًديدج اًملاع سّسؤتس تناك تارظن يه .دبألا ىلإ اهنم تلفُي

 رصعلا حتتفتس تناك «ريثكب ربكأ بخص ةبحص يه .ىرخأ ثادحأ ىرجم

 يوذ ءاّيسايس مهملا ريغو ددعلا ثيح نم ريغصلا طسولا ادع اميفو .ثيدحلا

 ؛لاعفنا يأ راظنملا ببسي مل  نييتوهالو ةفسالفو نييكلف نم  ةريبكلا ةفرعملا

 طوقس نيناوقل شهدملا يليلاغلا لالدتسالا ىلإ يمومعلا مامتهالا هجتا دقلف

 اهنأ نكمملا نم هنأ مغر) ثيدحلا يعيبطلا ملعلا ةيادب ربتعا يذلا ءماسجألا

 ىقبي يذلا  ةيبذاجلل ينوكلا نوناقلا نتوين عم دعب اميف لّوحت نأ ريغ نم ءاهسفنب
 دق تناك اهنإف  ءايزيفلاو كلفلا نيب ثيدحلا فيلأتلا ىلع ةلثمألا ربكأ نم اًدحاو

 ربكأ حوضوب زّيمي ام ّنأل كلذو .(ةيكلفلا ءايزيفلا قيرط وحن ديدجلا ملعلا تهججو
 ءىطسولا نورقلا يف وأ «ميدقلا رصعلا يف هتيؤر نع طقف ال «ديدجلا ملاعلا ةيؤر

 َنأب رارقإلا ناك ,ةضهنلا رصع يف ةرشابملا ةبرجتلل ريبكلا شظعتلا نع كلذك لب
 يفو ةيضرألا ماسجألا طوقس يف ةرهاظ نوكت نأ يغبني ةيجراخلا ةوقلا عون سفن

 .ةيوامسلا ماسجألا تاكرح

 نم اًدج ةبيرق تناك دق يليلاغ فاشتكا ةيّدج ٌنإف ءكلذ ىلإ ةفاضإلابو
 ازوك اد الوقنل ةيفسلفلا تالّمأتلا عضت ملو .هفالسأو هيقباسب هتقالع لمع

 هلمح يذلا ضرألا لوح زكرمتملاو يهانتملا ملاعلا رّوصت ءونورب ونادرويجو
 كينربوكل نييكلفلل يضايرلا لايخلا لب .ءطقف .كشلا عضوم نورق ذنم رشبلا
 نيب ةيئانثلا ءاغلإ يف لئاوألا مه ةفسالفلا ناك لب ءويليلاغ نكي ملو .رالبكو

 ءنورّكفي اوناك امك .ءبكوكلا عفرو ءاهقوف نم ةدحاو ءامسو ءةدحاو ضرأ

 ."”هانتم ريغو دلاخ نوك يف اهل رقتسم داجيإو «ةليبنلا بكاوكلا ةلزنم» ىلإ
 ةبرجتلا سكع ىلعو  اوًرقيل راظنم ىلإ اوجاتحي مل نييكلفلا نأ ودبيو

 نرقلا ةروث» يف يملعلا ركفلاو ةفسلفلا خيرات لخادتل زاتمملا ثيدحلا ضرعلا انه دمتعأ (1)
 يريوك ردنسكلأل «رشع عباسلا

 م. 1[عمزرغ, (طعممم اطع كموعل ال/هعال غم (طغ امقمتاع اندلنعمدع (1957) م. 43 6
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 يتلا يه ضرألا لب «ءضرألا لوح رودت سمشلا تسيل هنأ «ةلمج  ةيسحلا

 لكو ةمكحلا لك عم تايادبلا هذه يف خّرؤملا رظن اذإو .سمشلا لوح رودت

 نكت مل هنأ جاتنتسا ىلإ ليمي هنإف ثيرتلا امهققحي نيتللا ةقبسملا ماكحألا

 وه ءاًبيولطم ناك امف .سويملطب قسن ءاغلإل يربخ تابثإل ةجاح كانه
 ةطاسيلل يطسورقلاو ميدقلا أدبملا عابتإل ةيركفلا ةعاجشلا [2591 ىرحألاب

 ةبالصلاو  ةيسحلا ةبرجتلا ةضقانم ىلإ تداق ام اذإ ىتح  ةعيبطلا يف

 اذه ىلإ رظنلا نم هتنكمو ضرألا نم هتعفر يتلا سوكينريبوك لايخل ةريبكلا

 ةرّربم هتاجاتنتسا نأ خرؤملا رعشيو .سمشلا نكسي ناك ول امك بكوكلا
 يهو .«سديمخرأ ىلإ ةدوع» اهتقبس دق ويليلاغ تافاشتكا نأ ربتعي. امئيح

 نأ ظحالن نأ اًَدّكؤم ناك دقلو .ةضهنلا رصع ذنم اًلعف تقّقحت دق ةدوع

 .(0هل اًذيملت ويليلاغ ةيمست ناكمإلابو فغشب سديمخرأ سرد دق ودرانويل

 .اًئدح اًدبأ نييكلفلا تاليخت الو ةفسالفلا تالمأت لّكشت مل هنأ ريغ
 ونورب ونادرويج ةفسلف تبلج .يليلاغ اهب ماق يتلا راظنملا تافاشتكا لبقو

 هتبهو يذلا ىلعفلا تابثإلا نود نمو «نيمّلعتملا نيب ىتح نأشلا ليلق اًمامتها

 اهنوربتعيس ...ءالقعلا رشبلا» لك لب ءطقف نييتوهاللا ال «ةيكينربوكلا ةروثلل
 طقف كلانه راكفألا لاجم يفو .” «ةباقرلل عضاخ ريغ لايخل ...اًشُّحوتم ءادن

 ةيئادح اًراكفأ اتسيل امهنكلو ءناتيصخش ناتفص اًعم امهو .قمعلاو ةفارطلا

 اًضاخ اًدولخ ىتحو «ءاهماود اهلو «حورتو يتأت راكفألا 9 « ةيعوضومو ةقلطم

 لقتسم لكشب مودتو نوكت يهو اهل ثياحملا ريونتلا ىلع ةردقلل اعبات .اهب

 نع ةزيمتم اهرابتعاب راكفألا نإف .كلذ ىلإ ةفاضإو .خيراتلاو نمزلا نع

 لوح اًيقيريبمأ ةتبثملا ريغ تالّمأتلاو ءاّدبأ ةقباس نود نم تسيل «ثادحألا

 نأش وه امك .تاقباسلا اهصقنت نكت مل ءسمشلا لوح ضرألا ةكرح
 جئاتن الو براجتلا يف ساسأ اهل نكي مل اذإ «ةرذلا لوح ةرصاعملا تايرظنلا

 2م. 324. ذعطسمطلا, ةلةعطتستكمع عا ططت1مدهماطتع (1947), مم 28 - 29. : رظنا )ع0(

 :رظنا 8. ى. 8ءانأ, 5413 مطت7تقلعما هانت 0201055 0 751ه0ععم 5ءاعمعع (ةصعطم7ع4 م38). (2)

 ةروثلا ةيمهأب انرعشأ دق ونورب ريثأت نأب رقي يذلا (65 ص .روكذم ردصم) «يريوك
 .طقف ىكلفلا راظنملل ويليلاغ فاشتكا دعب ةيكينربوكلا
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 ناك لبق نم رشب هلعفي مل امو ويليلاغ هلعف ام نإ .''”يلعفلا ملاعلا يف
 ةفرعملل تفشكت نوكلا رارسأ ْنأ ثيحب نّيعم [260] لكشب راظنملا لامعتسا
 نئاك ةردقم يف عضو دق هنأ :يأ ؛2”يسحلا كاردإلا نيقي عم» ةيرشبلا

 يفو ءهطانم جراخ اًَدذبأ ادب دق ناك ام ةدودحملا هدسج َساوحو دودحم يضرأ

 .لايخلاو تالّمأتلا نيقي مادعنا ىلع اًحتفنم تالاحلا لضفأ

 دق يليلاغ تافاشتكاو يكينربوكلا قسنلا نيب ةلالدلا يف فالتخالا اذهو

 لبق ام ةيرظنلا ىلع تاضارتعا ةيأ عفرت مل يهو ءاّمامت ةيكيلوئاكلا ةسينكلا هتمهف

 ةباثمب نويكلفلا اهلمعتسا ام ردقب كلذو ةكرحتم ضرأو ةتباث سمش يف ةيليلاغلا

 نيمرالب لانيدراكلا ركذ دق ناك املثم نكلو ؛ةيضاير فادهأل ةمئالم ةيضرف
 لثم ةتبلا ءيشلا سفن سيل رهاظملا ذقنت ةيضرفلا نأ ىلع ةنهربلا» َنِإف ءويليلاغ
 ام وهو ءةهيجو ةظحالملا هذه تناك مكو .©”"ضرألا ةكرح ةيعقاو ىلع ةنهربلا
 ملاعلا ىلع ذوحتسا يذلا جازملل لصاحلا ئجافملا رّيغتلاب ّوتلل دهاشُي نأ نكمأ

 ونادرويج ناك يذلا سامحلا َّنإف ءانه نمو .ويليلاغ فاشتكا تابثإ دعب مّلعتملا

 هب لّمأت دق رالبك ناك يذلا عرولا ليجبتلاو ءاّيهانتمال اًنوك هب روصن دق ونورب
 ءيش ال هتيهام لك نوكت يذلا وهو نوكلا يف اًزايتما ماسجألا رثكأ» ءسمشلا

 رهاوظلا ذقنأ نم » لوأ داليملا لبق ثلاثلا نرقلا يف يسوماسلا سوخرتسيرأ ناك دقل (1)

 يهو «لئام رادم يف ضرألا كرحتت امنيب نوكس ةلاح يف ءامسلا نأ ربتعت يتلا هتحورطأب
 داليملا لبق سماخلا نرقلا يف يريديبألا سطيرقميد ناكو .«صاخلا اهزكرم لوح موحت
 م5. 5ةص طاب عوللزل, طع 2طتوأعول ا78/هع10 هز طع مّدقيو .ةداملل ةيرذلا ةينبلا كردأ نم وه

 ةهجو نم اًفالطنا نيينانويلا ىدل يئايزيفلا ملاعلا لوح اًدج اًديفم اًضرع ©6«هاك5 (1956)
 .ثيدحلا ملعلا رظن

 نأ يّسحلا كاردإلا نيقي عم فرعي نأ ناك ّيأل نكمي» :ةطقنلا هذه ىلع هسفن ويليلاغ دّكأ دقل (2)
 «يريوك نم فطتقم .6خلا ءلوقصمو سلمأ ميدأ اذ ءلاكشألا نم لكش ّيأبو ءرمقلا سيل

 .(89ص ءروكذم عجرم)

 ةمدقم يف بتك يذلا «05:ةه0ع ه1 ةةادعع:تطءمم يرثوللا يتوهاللا هذختا لئامم فقوم كانه (3)

 اذه تاحورطأ نإ) :(1546)هتوم دعب روشنملا «ةيوامسلا كالفألا ةكرح يف كينربوك باتك
 نأ بجي ءاهيف مهي ريغ ال دحاو ءيش .ةلمتحم ىتح وأ ةحيحص ةرورضلاب تسيل باتكلا

 دنع نادهاشلا الك درو دقو .«ةظحالملا رهاوظلا قفاوت جئاتن ىلإ تاباسحلا ةطساوب انّرجت

 ططئاتمو طءوملع «ططئ1امدممطتعما آلوعو هزؤ كءاومعع» 8نلاعأم 01 مامزملع 5عمالكاك, 01

 211, مكك (ةمنآ, 1957).
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 ةمءالم رثكألا ناكملا هيلإ ةبسنلاب ناك دق ىلاتلاب وهو «ضحملا رونلا ريغ رخآ

 ةدهاشمل ازوك اد الوقنل ةناصر رثكألا ىضرلا وأ :2!”«ةكرابملا ةكئالملاو هللا رق
 دق فطاوعلا هذه ّلكو ؛موجنلا تاذ ءامسلا لخاد اهّرقم يفو «ةياهنلا يف ضرألا

 لالدتسالا نكمي اًعقاو ىليلاغ سّسأ «هفالسأ «تابثإ» بو .اهبايغل اًرظن تدعبأ

 مل عقاولا اذه نلغ رتكاسملا يفسلفلا لعفلا ّدرو .ةمهلم تالّمأت هلبق ناك ؛هيلع

  ةئثيدحلا ةفسلفلا هتطساوب تسّسأ يذلا يتراكيدلا ٌكشلا لب سامحلا نكي

 ةعانق ىلإ لضونت ىتلاو ]261[  ةرم تاذ ةشتين اهاّمس امك ؛كلت «ةبيّرلا ةسردم»
 هيلع دّيشي نأ نكمي يذلا ديحولا وه عّرعزُي ال سأيل بلصلا ساسأل ّنأ
 .©0:سفنلا رقم

 جئاتن نع ةفلتخم ريغ ةديدج ةرم «ثيدحلا اذه جئاتن ْنإف «ةّدع نورقلو

 عارصلا ْنِإَف «مويلا ىتحو ء«رارق ىلع ةرقتسم ريغو ةضقانتم تيقب دق داليملا
 قائبنا نإ .لحلا نع ديعب عارص وه اًبيرقت ةرشابملا هجئاتنو هسفن ثدحلا نيب

 يف اًمئاد عرسأو «هيلع لالدتسالا نكمي ّومنب اًبلاغ ردقم ةيعيبطلا مولعلا
 نييبوروألا ْنإف «ليلقب ثيدحلا رصعلا لبقو «نيتيرشبلا ةطلسلا يفو ةفرعملا
 «داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ىف سديمخرأ هفرعي ناك امم لقأ نوفرعي اوناك

 روصعلا لك نم ةيمهأ رثكأ تافاشتكا اتنرق نم نيسمخلا تاونسلا تدهش دقلو

 باوصلا نم ردقلا سفنب ةرهاظلا سفن تخبو نكلو .خيراتلا رجف ذنم اًعيمج
 يناسنإلا سأيلا نم هيلع لالدتسالل ةيلباق لقأ نوكي داكي يذلا ّومنلا لجأ نم

 اًمئاد عسوأ تاعاطق يف رشتنت يتلا ةصوصخملا ةثيدحلا ةيمدغلا لجأ نم وأ

 ينئتست دعت مل اهنأ وه اًبيرقت ةلالد رثكألا اهرهظمو ءناّكسلا تاعاطق نم

 يف .موقي نأ بلص ساسأب عّتمتملا مهلؤافتل نكمأ نيذلا ءمهسفنأ ءاملعلا

 نإ .ءارعشلاو نيركفملا نم لكل كلذك ءرّربملا سأيلا دض ءرشع مساتلا نرقلا
 ىلع هناهرو ءويليلاغ عم أدب يذلا ؛ثيدحلا يئايزيفلا يكلفلا ملاعلا رّوصت

 رثكأ هصئاصخ نم فرعن ال اًنوك انل كرت دق .عقاولا فشك ىلع انساوح ةردق

 نإ» :نوتغنيدإ تارابع يفو ءانسايق لئاسو ىلع اهب رثؤت يتلا ةقيرطلا نم

 .(58 ص ء.روكذم عجرم) ن1[ تروي (10)

 8ءءامدمل 1نددعأا. هم طءمع ةللدم'و ا7/هعوطتنم» زص 84ردانعاوسم ةصل آمونع م46. (2)
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 تارايع ىفو ."”«اه اًكرتشم اه فتاه مقر هبشي املثم يناثلل هبشلا نم هل لوألا

 ةعيبطلا نع اًضوعو لئاسو دجن ةيعوضوملا صئاصخلا نع أّضوع هنإف «ىرخأ
 .©”طقف هسفن عم يقتلي ناسنإلا ّنإف  غربنزيه تارابع يف  «نوكلا وأ

 رصنلاو مؤاشتلا نم اّلك ّنأ يه راطإلا اذه يف انّمهت يتلا ةلأسملاو [262]
 َّنأ امك هنإف ءيخيراتلا روظنملا يف اذه عضن نأ اندرأ اذإو .ثدحلا سفنل مزالم

 فوخلا نم الك َّنأ ؛هيلع لالدتسالا نكمي عقاو يف «تبثأ دق ويليلاغ فاشتكا
 ءانّساوح ىرن نأ نم ميدقلا فوخلا .ءيرشبلا لمأتلل اًنيقي رثكألا لمألاو ءوسألا
 دجوت نأ يف سديمخرأ ةبغرو 00 «عقاولا لّبقتت اهنأ ضرفتُي يتلا انءاضعأو

 امك ءاّعم «ةقيقح ىلإ لّوحتت ن ا ا ا ل

 كانت ىلا 11 ا اندقُت نأ ةطيرش اّلِإ ققحتت ارا

 امهم هنأل « «ملاعلا ناكس تاردق قوفت تاردق باستكاب اَلِإ ققحتي تي نأ بجيل:

 يف اَلِإ دجوت ال ةداع يهو ةقاط تاراسم انققح ءاوس  ءايزيفلا يف مويلا انلعف

 «ينوكلا رّوطتلا تاراسم رابتخا بوبنأ يف ديدج نم أدبن نأ انلواح وأ .ءسمشلا

 ةتس ىتح وأ نينويلب دودح ىلإ ينوكلا ءاضقلاو راظنملا ةناعإب لخدن نأ كلذك وأ

 ريغ تالآ يهو ءاهتبقارمو تاقاطلا جاتنإل تالآ نّوكن وأ «ةيئوض ةنس نويلب

 تاعرس ةيرذلا تاكّرحملا يف غلبن نأ وأ ,ةيضرألا ةعيبطلا ريبدت يف ةفورعم

 تتشن نأ وأ ٠ «ةعيبطلا يف دجوت ال رصانع جعنن نأ وأ .ءوضلا ةعرس براقت

 اًمئاد اننإ - ضرألا ىلع يملاعلا عاعشإلا لامعتسا ربع اهانجتنأ ةيوون تاءابه

 فقوتن نأ نود نمو .ضرألا جراخ نوكلا يف ةطقن نم اًقالطنا ةعيبطلا لمعتسن

 لا 8718/21. 5نآلتطومر, طتستاقهأ مدع ه] ؟كءعمعع (8كعمأم:عل), م141 ركذ املثم (1)

 ةثيدح تاروشنملا نم ديدعلا يف ةركفلا هذه نع غرنبزيه رينراف يناملألا يئايزيفلا ربع دقل (2)
 :هلوق لاثملا ليبس ىلع كلذ نم .دهعلا

 ل1 دم دمهم ؟؟عقلععطخب الم لعع 512110 12 عع 202مل ]2 دم اود عدعاط 211 205ععطعم ل ءاعأط جب لعد

 رد 8عجمعموسمع ععمءاعمعات طا0صلقسعمتعم ةهرهاناةكأعم, 50 طقأ مهه للعم طاصلصتعاع,.. له55 جنعت

 عىاعمسفأ ذه آقسنلع لعع 0ءوعطتعطاع لعع ة4ءمدعط 2 لاعوعع طملع ميغ ممءط ةزعط ة5ءاأطقأ

 ععوعمان طعيذاعطأ..., 0355 زك ععتاوذعررطة مدعم اهتم مالك الك 5255[ 6ءوعمعم». 1035 هبط

 هل لقتسم دوجو ال ىرُي يذلا ءيشلا نأ غرتيزيه ينعيو طاب عمم ططالقتاع (1955), مم17 - 18.

 «لداتععط لتع ةعا لعع 8عمط2 ءططتسع ءماقءطتعلعمسب, ءاعطع 2انقع 0ع :ىرت ىتلا تاذلا نع

 حاواتم طعواتسمسلا 7/ءع2لعم نصل ءعاعطع تع لددععط 02567 86م طق عا غانم عمم عجبت ذط عم».

 13 ةمل1 نص ععس 1ص لعص (تصيصل ]3 عع لعر 1[ يعتز ذدءضقعاطقلا (1949), 67
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 نحنو «(405 001 مدان 0[5) اهدنع فّقوتي نأ سديمخرأ دارأ يتلا ةطقنلا يف اًيلعف

 ىلع لعفلل اًقيرط اندجؤ دقو «ةيرشبلا ةلاحلا ربع ضرألا ىلإ اًضيأ نوطبترم

 ىتحو .سديمخرأ ةطقن جراخ اهكلمن اننأ ول امك ةيضرألا ةعيبطلا لخادو ضرألا
 ىلإ ضرألا ضّرعن اننإف «يعيبطلا ةايحلا راسم ةمالسب ةرطاخملا كلذ مزلتسا نا

 .ةعيبطلا ماظن نع ةبيرغ ةينوكو ةلماش ىوق
 تايرظنلا بلغأ ضقانت امنيبو «تاحاجنلا هذه دحأ قبتسي مل امنيبو

 َنِإف .ثيدحلا رصعلا نم ىلوألا نورقلا ةليط ةغاصملا تايرظنلا ءاّيلكش «ةنهارلا

 ضرألا نيب ةيثانثلا تناك ةيادبلا ذنم هنأل ءطقف ءانكمم ناك هسفن رّولتلا اذه
 ال ءاًدعاصف نيحلا كلذ ذنم «هنإ ثيحب «نوكلا ديحوت قّقحتو تيغلأ دق ءامسلاو
 .يضرأ ثدح دّرجم ةباثمب ربّتعا دق [2631] ةيضرألا ةعيبطلا يف لصحي امم ءيش

 «ةملكلل ًماتلا ىنعملاب ءاّينوك حلاص ٍنوناقل ةعضاخ ثادحألا لك تربتعا دقلو

 ىنعملا ةيرجت لانم نم دعبأ ىلإ حلاص هنأ ءىرخأ ءايشأ نيب نم «ينعي يذلا
 حلاصو «(ةدوج رثكألا لئاسولا ةنوعمب تَدُق يتلا براجتلا ىنعمب ىتحو) يرشبلا
 حلاصو «ضرألا ىلع يرشبلا عونلا روهظو ةيرشبلا ةركاذلا لانم نم دعبأ ىلإ

 عيمج نإ .اهسفن ضرأللو ةيوضعلا ةايحلل دوجولا يف عورشلا نم دعبأ ىلإ ىتح
 «سديمخرأ ةطقن نم اًقالطنا تغيص دق ةديدجلا يئايزيفلا يكلفلا ملعلا نيناوق

 ريثكب ربكأ اهيلع ةطلس سرامتو ءضرألا نع ريثكب دعبأ اًلامتحا دجوت ةطقن يهو
 ءويالاغ وأ سدس اذبأ هيل ريكشلا نع ام لق ناك اهم

 ةيحالصب انرارقإ ةيناكمإ ىلإ هابتنالا نوبلجي ء«مويلا «ءاملعلا ناك اذإو

 نإَف «ضرألا لوح رودت سمشلا نأ وأ سمشلا لوح رنودت ضرألا نأ ةيؤاستم

 ءطقف ره امهنيب فالتخالا ّنأو «ةظحالملا رهاوظلا ناقفاوي نيليثمتلا نم الك
 ىلإ لاكشألا نم لكش ّيأب ريشي ال اذهو ءاهانرتخا يتلا عجرملا ةطقن فالتخا

 ٌتحابت ثيح .«كينربوك فقوم ىلإ وأ نيمرالب لانيدراكلا فقوم ىلإ ةدوعلا
 ةيديمخرألا ةطقنلا انكّرح دق اننأ ءىرحألاب .ينعي اذهو .تايضرف دّروجمب نويكلفلا

 سمشلا الو ضرألا ال اهيف نوكي ال نوكلا يف ةطقن ىلإ ضرألا نع دعبأ ةجرد

 «سمشلاب ىتح نوطبترم اننأب رعشن دعن مل اننأ ينعي اذهو .ينوك قسنل نيزكرم
 نكمي امنيأ انيلإ ةبسنلاب عجرملا ةطقن راتخن ثيحب «نوكلا يف ةيرحب كّرحتن اننأو
 َنإف ءثيدحلا ملعلل يلعفلا قّقحتلا لجأ نمو .صوصخم فدهل ةمئالم نوكت نأ
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 نود ءوه «تباث زكرم نود نم قسن ىلإ سمشلا ةيزكرمل ميدقلا قسنلا نم ريغتلا
 سمشلا ةيزكرم ىلإ ضرألا ةيزكرم نم لوألا رييغتلا مهم وه ام ردقب مهم «شاقن
 ةباثمبو «ةينوك» تانئاك ةباثمب ءبسحف نآلا ءانسفنأ انربتعا دقلو .ملاعلا روصت يف

 يهو «ءايحأ نوكن نأ طرشب طقف لب «ةيهاملاو عبطلاب ال ةيضرأ تاقولخم

 لب لّمأتلا دّرجمب ال ةيعضولا هذه ىّطختت نأ اهنكمي «ريكفتلا لضفب «يلاتلاب

 سمشلا ةيزكرم نم لاقتنالا نع اّيَلآ جتنت يتلا ةماعلا ةبسنلا نأ ريغ .يلعفلا عقاولاب

 ةيبسنلا ةيرظن يف اهتمهفم تققحت دق ةيؤر يهو  زكرم نود نم ملاعلل ةيؤر ىلإ
 لكشب ةيعقاو ةداملا لك نوكت ددحملا رضاحلا يف» هنأ اهراكنإ عم نياتشنيأ ىدل

 ناكملاو نامزلا يف رهظي يذلا نئاكلا نأ اًينمض كلذك اهراكنإو ."”نمازتم
 ع ا ل هي ورا ةقلطم ةيعقاو كلمي
 ىوس ءيش ال قرزألا نوللا ربتعت يتلا رشع عباسلا نرقلا تايرظن يف «ةرذب

 ها ”«لّدابتم عراستب ةقالعا ىوس ءيش ال لقّتلاو ءارصبُت نيعب ةقالع) [264]

 .نتوينو يليلاغ ىلإ لب نياتشنيأ ىلإ دوعي ال ةثيدحلا ةيبسنلا بسن

 «ةطاسبلا يف ىمادقلا نييكلفلا ةبغر نكي مل ثيدحلا رصعلا حتتفا امو

 نم كلذو ةيضرألا تارادملا ىلإ رظني كينربوك تلعج يتلا .ءلامجلاو قسانتلاو

 لجأ نم ديدجلا ةضهنلا رصع ّبح ةقافتسا الو «ضرألا نع اًضوع سمشلا

 ناك دقل ؛ةيطسورقلا ةيناسردملا ةعزنلا ةينالقع ىلع اهدّرمت عم «ملاعلاو ضرألا

 بارتغالا «ملاعلا نع بارتغالل ةيحض لوأ .ءسكعلا ىلع «ملاعلل بحلا اذه

 ةليسولا لضفب ءاًقاشتكا ءىرحألاب ناك دقل .ثيدحلا رصعلا يف رصتنملا

 هرظن هجوي يذلاو سمشلا يف فقاولا يوقلا لجرلل» كينربوك ةروصل ؛ةديدجلا
 «لعفلاب «؛تناك دقل «ةكرح وأ ةروص نم ريثكب رثكأ تناك دقل «7”«بكاوكلا ىلإ
 رشبلا ىقبي امنيب نوكلا تارابع يف ريكفتلا ىلع ةشهدملا ةيرشبلا ةردقلل ةراشإ

 .(120ص ء.روكذم ردصم) 78طن(ء1680 ديهتياو (1)

 ظزمماعلس'و 1طعمرز هأ 8ء]و 019117 (12هز/عع انطآنء10835(2, ركبملا رريساك تسنرآ ثحب دّدش دقل (2)

 .نيرشعلا نرقلا ملعو رشع عباسلا نرقلا ملع نيب ةيرارمتسالا هذه ىلع ؛1953)

 يذلا ريبكلا رودلا ؛45ءعوعع 300 111082 1/1652 لوح هل لاقم يف ل. 8200208:5ا1 نيب دقل (3)

 .(1956 ربمسيد /لوألا نوناك 29) «20ه808» ةلجم : رظنا .نيمهملا ءاملعلا ركف يف زاجملا هبعل

7 



 يرشبلا عضولا 258

 ةينوك نيناوق لامعتسال ءامبر ءرثكأ ةشهدملا ىرخألا ةردقلا هذهلو ءضرألا ىلع

 يذلا ضرألا نع بارتغالا عم ةنراقملابو .يضرألا لعقلل ةهّجوم ئدابم ةباثمب

 ءاضفلا يف بورهلا ّنإف ؛ثيدحلا رصعلا يف يعيبطلا ملعلا ومن لك بحاصي

 هجتني ملاعلا نع بارتغاو «لك وه امب بكوكلا وزغ هبّبسي اًبوره هرابتعاب يضرألا
 .ةدودحم ةلالد امهل ةورثلا سيدكتو ةيكلملا عازتنال جودزملا راسملا

 عمتجملا ىرجم ملاعلا نع بارتغالا دّدحي امنيب هنإف ءتالاحلا لك يفو

 ملعلا ةيصاخ يقب دقو «حبصأ دق ضرألا نع بارتغالا نإف هرّوطتو ثيدحلا

 ملعلا طقف ال ؛مولعلا لك َنِإف ءضرألا نع بارتغالا ةمالع تحتو .ثيدحلا

 ثيحب اًدج قيمع لكشب اهنومضم اًيرذج ترّيغ دق «يعيبطلا ملعلاو يئايزيفلا
 ملعلا هبشي ام ءيش ؛«ثيدحلا رصعلا لبق دجُو اذإ اًمع لءاستي نأ ءرملل نكمي

 ملْعلل ةيمهأ رثكألا ةينهذلا ةادألا رّوطت يف ءامبر .حضوأ اذهو .الصأ

 يف حاجنلا» نم ةيضايرلا هتاينقت تنكم يذلا ثيدحلا ربجلا :يأ .ديدجلا

 ءةسدنهلا نم :يأ ؛2"”«ناكملاب طابترالا لالغأ نم [265] اهسفن صيلخت

 تايضايرلا ْنِإ .ةيضرأ تاسايقو سيياقم عبتت ءاهمسا هيلإ ريشي امك «يتلا
 ةوق ترّرحو ضرألاب طابترالا ةبرجت لالغأ نم ناسنإلا ترّرح دق ةثيدحلا
 .يهانتملا لالغأ نم هتفرعم

 دق ثيدحلا رصعلا ةيادب يف رشبلا نأ يف ةلّثمتم انه ةمساحلا ةطقنلا تسيلو
 دق رخآ ليج دعب «مهنأ الو نوكلل ةيضايرلا ةينبلا يف .نوطالفأ عم ءاودقتعا

 عم ركفلا بعل ىتم الإ ةينيقي ةفرعم دجوت نأ نكمي ال هنأ تراكيد عم اودقتعا

 ةسدنهلا عوضخ «نوطالفأ لباقم يف وه مساح وه امو .هغيصو ةصاخلا هلاكشأ

 ّساوحلا تايطعم لازتخال ثيدحلا جذومنلا لثمي يذلا ءيربجلا لماعتلل

 يف ةلثمتملا ريغ ةيزمرلا ةغللا هذه ريغ نمو .ةيضاير زومر يف ةيضرألا تاكرحلاو
 ءوأ دحاو ملع يف ءايزيفلاو كلفلا دحوي نأ نتوين ناكمإب نوكي نل هنإف ءاضفلا

 هيف لمشتس يذلا ةيبذاجلا نوناق غوصي نأ هناكمإب نكي مل «ءىرخأ ةقيرطب لقنل
 ةيضرألا ماسجألا تاكرحو ءامسلا يف ةيوامسلا ماسجألا تاكرح ةلداعملا سفن

 .(44ص ءروكذم عجرم) ظمأ (1)
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 روطت يف «ةثيدحلا تايضايرلا نأ اًحضاو ناك دق اهدنعو .ضرألا بكوك ىلع

 كلت كاردإ ىلع ةشهدملا ةيرشبلا ةكلملا هذه تفشتكا دق تناك .ءدعب ءيرج

 ركفلا نم اًدح يلاتلابو ءاّيفن اهرابتعاب اهيف انركف دق انك يتلا ميهافملاو داعبألا

 مودي نيذلا «نينافلا دّرجم ركفل ةزواجتم ودبت اهتمظع ْنأ كلذ ءزومر لكش يف
 ىتحو نكلو .نوكلا نم ةيافك ةّمهم ريغ ةيوازب اظبترم ىقبيو اًريجو اًنمز مهدوجو
 نأ نكمي ال تانايك باسحل  ةيناكمإلا هذه نم ةلالد رثكأ ةلأسملا تناك اذإ

 ىتح رابتعالا اذه يف يهو .ةديدجلا ةينهذلا ةليسولا نأ - ركفلا نيعب ةدهاشتا

 تحتنفا ءاهفاشتكا يف تمهاس يتلا ةيملعلا تاودألا لك نم ةلالد رثكأو ةّدج رثكأ

 يفو .ةبرجتلا يف اهتبراقمو ةعيبطلاب عامتجالا نم اًمامت ديدج برض مامأ قيرطلا
 طابترالا ةبرجت لالغأ نم اهمنغ يتلا ةديدجلا هتيرح ناسنإلا ققح ةبرجتلا

 دق هنإف ءهل تيطعأ دق اهرابتعاب ةيعيبطلا رهاوظلا ظحالن نأ اًضوعو ءضرألاب

 ةهجو نم اهمنغ دق طورش تحت :يأ «ٌصاخلا هركف طورش تحت ةعيبطلا عضو

 .اهسفن ةعيبطلا جراخ تعضو دق زاكترا ةطقن نمو «ةيئايزيف - ةيكلف ءةينوك رظن

 «ثيدحلا رصعلل نميهملا ملعلا تحبصأ دق تايضايرلا َنإف ببسلا اذهلو

 البن رثكألا تايضايرلا ربتعا يذلا [266] نوطالفأب اهل ةقالع ال ةيولوألا هذهو
 بسحف ةفسلفلاب ةئراقم ةيناثلا ةبترملا لتحت «هريدقت يف اهنكلو «مولعلا عيمج نم

 بردت دق نكي مل ام اهتسارد ةيناكمإب دحأل حمسُي نأ يغبني ال هريكفت بسح يتلا

 تناك دق (ةسدنهلا :يأ) تايضايرلا ْنأل .ةيلاثملا لاكشألل يضايرلا ملاعلا ىلع

 «(ك4619) روصلا قلقت ال ثيح راكفألا نم ءامسلا كلتل يقيقحلا لخدملا

 رهاظملا ذقنُت ثيح «دلاخلا دوجولا روهظ اًدبأ داسفلل ةلباقلا ةداملا الو «لالظلا

 ةيرشبلا ةيسحلا نم ةيفاص اهرابتعاب اهيلع ظفاحيو (502ءأس 13 مطهتهمددعسد)

 تاجاتنإ نكت مل ةيلاثملاو ةيضايرلا روصلا نكلو .ةداملا ةشاشه لئم ةيقالخألاو

 ؛ّنساوحلا ءاضعأل ةيّسحلا تايطعملا تطعأ املثم ركفلا نويعل تطعأ لب :«نهذلا

 نعو يدسجلا رظنلا نيعأ نع اًيفخم ناك ام كاردإ ىلع لمعت تناك يتلا كلتو

 وأ ءاهل مظعألا داوسلا كاردإ وحن ىلع ةقيقحلا كردي يذلا نئاكلل نشخلا ءاكذلا

 عّسوت ال تايضايرلا َنإف «ةثادحلا قاثبنالو .يقيقحلا هرهظم يف نئاكلا ىرحألاب

 يناهناللا ةمظع ىلع قيبطتلل ةلباق حبصتل يهانتماللا كردت وأ طقف اهنومضم

 اهنإ .ةرملاب رهاظملاب لاغشنالا نع تفكت لب ءرشتنملا نوكلاو «يهانتماللا ّومنلاو
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 «حبصت لب «يقيقحلا هرهظم يف دوجولا «ملع»و «ةفسلفلل ةيادب ةّتبلا دعت مل

 .يرشبلا نهذلا ةينب ملع «ىرحألاب

 دتمملا ءيشلاو «دادتمالاو ناكملا ةيتراكيدلا ةيليلحتلا ةسدنهلا تلوانت امدنعو

 يغبني اهنإف «ةدّقعم تناك امهم ءاهتاقالع ْنأ» ثيحب ءملاعلاو ةعيبطلل (565 66353)

 در يف تحجن دق تايضايرلاف ««ةيربج غيص يف اهنع رّبعن نأل ةلباق اًمئاد نوكت نأ

 .يرشبلا ينهذلا ناينبلل ةلئامم موسر ىلإ هتمجرتو «ناسنإلا هيف نوكي ال ام لك

 قئاقحلا ّنأ اًيلدابت» ةيليلحتلا ةسدنهلا سفن تتبثأ امدنع .هنإف «كلذ ىلإ ةفاضإو

 يأ بّلطتي ال وهو دلو دق اًيئايزيف اًملع َنإف ««اًيناكم اهنع رّبعُي نأ نكمي ...ةيمقرلا

 نكمي ملعلا اذه يفو «ةصلاخلا تايضايرلا ئدابم ىوس هلامك غلبيل .ىرخأ ئدابم

 رخآ ءيش يأ عم يقتلي نل هنأ اًدّكأتم نوكيو ءاضفلا يف هسفنب رماغي نأو كّرحتي نأ

 رهاوظلا ّنإف «نآلاو .2'”هيف ةرضاح موسر يف لزتخُي نأ نكمي ءيش ال «هسفن ادع
 ةيضايرلا ةيلمعلا هذهو «يضاير ماظن يف لزتخُت نأ نكمي ام ردقب ءطقف ذقنُت نأ نكمي

 تاساقملا ىلإ ههيجوتب يقيقحلا دوجولا نع فشكلل يرشبلا ركفلا دادعإل حلصت ال

 هذه عاجرإ ىلإ «سكعلا ىلع حلصت لب .«ةيسحلا تايطعملا يف رهظت يتلا ةيلاثملا

 ناك اذإو «ةيفاك ةفاسم ئىطعأ اذإ «.يذلا «يرشبلا ركفلا [2671سايقم ىلإ تايطعملا

 نوؤش ةنسريدي ناز مويا عطلات «ةيانك تاطامرالا نه اًضّلخمو اًديعب

 دعت مل هذهو .ةصاخلا هزومرو هموسر عم قباطت يف سوسحملا عّونتو ءروهمجلا

 سيلو ءركفلا نع نويعلا داعبإ جئاتن يه لب ءركفلا نيع ىلإ تفشُك دق ةيلاثم اًروص
 .ةفاسملل ةثياحملا ةّوقلا ىلإ رهاظملا لك عاضخإب رهاوظلا نع «مسجلا نويع نم ّلقأ

 روهمج دّرجم ىلإ لّوحي ءايشألل عيمجت لك َنِإف ؛هذه داعبألا فورظ يفو
 لاكشأو موسر ىلإ يهتنيس سبتلمو قستم ريغو ءاشوشم ناك امهم روهمج ّلكو
 نكمي ىحنم وهو ةلالدلا ىلإ اهراقتفا لثم يف .يضايرلا ىنحنملا ةيحالص لثم يف
 ىلع قفّتا امك تيمُر طاقن نيب ءةرم زتنبيل ظحال امك ءماودلا ىلع ءدجوي نأ

 لوح طبضُت نأ نكمي عون ّيأل ةيضاير ةكبش ّنأ تبثن نأ نكمأ» اذإ هنأل .ةقرو

 لزانتلل هسفن اننوك ةيلباق ْنإف يلاتلابو ...ةدّدعتم ءايشأ ىلع يوتحي ام نوك

 .(106 ص .روكذم عجرم) اخ )1(
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 قّلعتي ال رمألا نأ دّكؤملا نمل هنإو ."'”«ةريبك ةيفسلف ةلالد ةلأسم تسيل يضايرلا

 هتردقلو «يرشبلا ركفلل اًنايثإ بهي الو ليمجو ثياحم ةعيبط ماظن ىلع لالدتساب

 .ةقيقحلا لبقتل اًوضع هرابتعاب هتقباطمل وأ كاردإلا يف ّنساوحلا زواجت ىلع

 دق هلابعانمم ةءاعداتمع 20 صهاطءيمهانءهنص تايضايرلا يف ملعلا لازتخا ْنِإ

 سفنب ةيرشبلا ساوحلاب ةريصق ةفاسم نم ظحالُت اهرابتعاب ةعيبطلا ةداهش ضفر

 اهطاقن اهيلع تناك يتلا ىضوفلا ةلاحو ةفدصلا ةفرعم زتنبيل اهب ضفر يتلا ةقيرطلا

 ءاّيركف «يهو ىلوألا تناك دق اهرابتعاب سأيلاو جاعزنالاو ردكلاو .قرولا ىلع

 اًملح نكت مل سديمخرأ زاكترا ةطقن ْنأ فاشتكال كلذك اًماود رثكألا لازت ام

 ناسنإ امهب رعشي نيذللا قلقلاو مجهتلاب ةهيبش يهو .فده ريغ نم لمأتل اًيناجم
 ريغ نمو اًيطابتعا ةقرولا ىلع طاقنلا هذه تعضُو فيك [268] هنيع ّمأب دهاش دق

 لكو هساوح لك نأ لوبق ىلع ربجمو دهاشم وهو «ميظنتلاو عّقوتلا ىلع ةردق

 دّدحي يسدنه ظخا رّوطت ناك دق هدهاشي ام ّنأو ,هتناخ دق مكحلا ىلع هتاردق

 .©”«ام ةدعاقب مظتنمو تباث لكشب ههاجتا
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 ىنعملا نم لك «ىري نأ لبق نورقلا ضعبو لايجأ ةّدع رمألا بّلطت دقل
 ؛نوديحولا اننإ .رونلا سديمخرأ زاكترا ةطقن فاشتكاو ةيكينربوكلا ةروثلل يقيقحلا
 شيعلا ىلإ انلّصوت دق «نينسلا تارشع ضعب نم رثكأ براقي ام ذنم ءطقف نحنو

 نم نيتقتشم اهتراهمو ةيعوضوملا هتقيقح نوكت ةينقتب 2 و ملعب اًمامت ددحم ملاع يف

 ةطقن رايتخاب ةفرعملا هيف بستكُت ملاع نع ةزّيمتم اهيادتعا ةيلكو ةينوك نيئاوق
 .ةيرشبلا ةعانصلا ىلعو ةيضرألا ةعيبطلا ىلع هيف ةقبطمو «ضرألا جراخ ةيعجرم
 ال هنأو سمشلا لوح رودت ضرألا ْنأ اوفرع نيذلا انفالسأ نيب ةقحاس ةّوه كلانه

 .روكذم عجرم) ,1. 78. 21. 5نالغ0625 نافيلوس .ن .و .ج هركذ امك .لسر دنارتربل لوقلا (1)

 ةثيدحلا ةبراقملاو فينصتلل يديلقتلا يملعلا جهنملا نيب ديهتياو زييمت كلذك :رظنا .(144ص
 ةيتاذ ةيناثلاو «ةعيبطلا ةيريغ يف اهؤدبم دجوي يتلا ةيعوضوملا عئاقولا عبتي لوألا ْنِإ :سايقلل
 .ةاطعم ءايشأ ةرثك نم ركأ بلطتت الو «تايفيكلا نع ةلقتسمو ءلماكلاب

 «آلاوءمانعك لع معاه مطوةاوانعل 0* 6. :زتنبيل (2)

 م
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 دق ناسنإلا نأ اوجتنتسا نيذلا نيبو ءنوكلا زكرم لّكشت ىرخألا الو امهادحإ

 «لازن ام نيذلا نحنو .قلخلا ىف ةزيمتملا هتيعضو دقف املثم اًمامت هرقم دقف

 ةعيبط يذ ضيأ ىلإ ةعباتو «ضرألا ىلإ ةدودشم تاقولخم «دبألا ىلإ امبرو
 داعبأ تاذ امبرو ينوك لصأ تاذ تاراسم ةراثإ ةليسو اندجو دق نيذلاو «ةيضرأ

 يذلا ملاعلاو ثيدحلا رصعلا نيب الصاف اًطخ مسري نأ ءرملا دارأ ام اذإو .ةينوك
 ةعيبطلا ظحالي ملع نيب فالتخالا يف هدجي نأ اًدّيج هنكميف «هيف شيعلل انيتأ دق

 نمو «ةهج نم اذه ءاهيلع ةمات ةدايس ءاذكه «قّقحيو ةيلك رظن ةهجو نم اًقالطنا
 ةعيبطلا ىلإ ةينوك تاراسم بلجي ملع وهو ءّقحب ؛اّيلك» اًملع ققحي «ىرخأ ةهج
 .راهنت ةعيبطلا ىلع ناسنإلا ةدايس لعجلو ءاهميطحتل حضاولا رطخلا مامأ

 ءاّدج ةرّوطتملا ناسنإلا ةردق نإف ءانركف يف ةصاخو ءةظحللا هذه يفو
 ةيوضعلا ةايحلا لك ميطحت [269] ىلع نيرداق انرابتعاب «ميطحتلا ىلع «ديكأتلاب

 نكلو .اهسفن ضرألا ىتح ميطحت ىلع ءام اًموي نيرداق نوكنسو «ضرألا ىلع
 لقأ تسيلو فوخلاب انرعشي ام لقأ تسيل اهقباطت ىتلا ةديدجلا ةقالخلا ةردقلا

 يف «اديأ هجرت مل ةديدج رصانع جاتتإ انناكمإب هنإك «اهعم لماعتلا ىلع ةيوعض
 ةلتكلا نيب تاقالعلا لوح ,ءبسحف لّمأتلا ىلع ال ؛نورداق نحنف «ةعيبطلا

 ىلإ ةلتكلا ليوحت ىلع ءاّيلعف «نورداق اننإ لب «ةينطابلا اهتيهام لوحو ؛ةقاطلاو
 يف انعرش دقف ءهسفن تقولا يفو .ةّدام ىلإ تاعاعشإلا ليوحت ىلع وأ ةقاط

 قلخ يف لقنلو «ناسنإلا دي عنص نم موجنب ضرألاب طيحي يذلا ءاضفلا رامعإ
 ريغ لبقتسم يف هنأ لمأن نحنو «ةيعانطصا رامقأ لكش يف ؛ةديدج ةيوامس ماسجأ

 ٌرسلاو ءقمعألاو ربكألا ءانلبق خيراتلا هربتعا ام فاشتكا ىلع نيرداق نوكنس ديعب

 لمعتسأل يننإو .ةايحلا ةزجعم قلخ ةداعإو قلخ ىلع نيرداقو ؛ةعيبطلل نيفدلا

 لك تناك ءام اًرضاح زجنن اننأ ىلإ ةراشإلل كلذو ءدصق نع «قلخ» ةملك

 .يهلإلا لعفلل ةيرصحلا ةيحالصلا هتربتعا دق ةقباسلا روصعلا

 يعجرم ماظن لك يف كلذك هنأ مغرو ءرفك ةباثمب ريكفتلا اذه انل ودبيو

 رثكأ سيل «كلذ بناج ىلإ ءهنكلو ءيقرش وأ يبرغ يتوهال وأ يفسلف يديلقت
 املاح ءرقاكلا هعباط دقفي ريكفتلا نإَف ءهلعف ىلإ ونرن امو هلعف ددصب انك امم اًرفك

 هتطقن غلبي فيك فرعي نكي مل هنأ مغر ىتح ءاَدّيج سديمخرأ همهف دق ام مهفن

 ةعيبطلاو ضرألا رّوطت اهب رّسفن يتلا ةقيرطلا نكت امهمو .ضرألا جراخ
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 «ملاعلا نع ةيلاعتم ةوق لعفب دوجولا ىلإ تتأ دق نوكت نأ بجي اهنإف «ناسنإلاو

 لك هيكاحي نأ نكمي هنأ ّدح ىلإ مُهَمُي نأل اًلباق اهرثأ نوكي نأ يغبني ؛«ةيلك»و
 ىوس ءيش ال تالاحلا ىصقأ ىف وهو .ناكملا سفن لالتحا ىلع اًرداق نوكي نم

 جاتنإ 9 ةردقلا انيطعي يذلا ضرألا جراخ نوكلا يف يضرفلا ناكملا اذه

 اهنكلو ةّرقتسملا ةداملا يف رود يأ بعلت الو ضرألا ىلع لصحت ال: تاراسم

 ءايزيفلا رك نأ لمت «يعيبطلا نمل هنزو .ةداملا ةوهموب نلإ ةيناالاب ةكساح
 نأ يغبني يذلا «يعيبطلا» ملعلا ال «يلكلا» ملعلاو ةيفارغجلا ءايزيفلا ال ةيكلفلا
 تسيل نوكلا رظن ةهجو نمو .ةعيبطلاو ضرألا رارسأ رخآ لوخد ىلع اًرداق نوكي
 هذه يف هنأ املثم «كلذك اهرابتعاب مهفت نأ يغبنيو ؛ةصاخ ةلاح ىوس ضرألا

 امهاتلكف «ةقاطلاو ةداملا نيب [270] مساح زييمت دجوي نأ نكمي ال ةرظنلا

 ."7«هسفن يساسألا رهوجلل طقف نافلتخم نالكش»

 دق تناك «يّلكلا» ةملكلا ٌنإف «نتوين ذنم ديكأتلابو ءدعب ويليلاغ عمو

 جراخ حلاصلا» ينعت اهنإ ؛لعفلاب صوصخم دج ىنعم باستكا يف تأدب

 لصأ تاذ ىرخأ ةملكل اًمامت هباشم ءيش لصح دقو .«يسمشلا انماظن

 «قلطملا ناكملا»و .«قلطملا نمزلا» ىلع قّبطت يتلا .«قلطم» ةملكلا ء يفسلف

 وأ اًنمز لامعتسا لك يف ينعت ««ةقلطملا ةعرّسلا» وأ ««ةقلطملا ةكرحلا»و

 نوكي اهعم ةنراقملابو نوكلا يف ةرضاح يهو ةعرس وأ «ةكرح وأ ءاّناكم

 نإ :طقف ءاييسن» ةعرسلا ىأ ةكرحلا وا ناكملا وأ نامؤلا يف :نضرألاب طابترالا
 ضرألا ةقالع تحيصأ نأ ذنم اًيبسن حبصأ دق ضرألا ىلع لصحي ءيش لك

 .تاسايقلا لكل ةيعجرم ةطقن نوكلاب

 هذه ذاختا ىلع ناسنإلا ةردق نأ ودبي هنإ لقنلف «ةيفسلفلا ةيحانلا نمو

 اًحوضو رثكألا ةراشإلا يه ؛هناكم رييغت نود ةيلكلاو ةينوكلا ةيزاكترالا ةطقنلا

 ىتح توهاللا ىلإ جاتحن دعن مل اننأ ول امك هنإ .ينوكلا هلصأ نييبتل ةنكمملاو

 عيطتسي ال هنإو ؛هتايح هيف يضقي هنأ مغر ملاعلا اذه نم سيل ناسنإلا نإ انل لوقي

 ىدل ميدقلا رصعلا ةسامح يف ظحلن نأ ءام اًموي ءعيطتسن نأ نكميو ءكلذ

 «1ظاعمعمغمعاعتاع لعع 3/داعمع» ذم المر : غربنزيه رينراف هيطعي يذلا ميدقتلا انه عبتأ يننإو 00

 هامدم حانصت 17 ءااوز وأعمل (1954).
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 مهدحو نوكلمي اوناك مهنأ ول امك «ىلوألا ةراشإلا هرابتعاب يلكلا هاجت ةفسالفلا

 فورظلا يف اوشيعي نأ رشبلا ىلع هيف نوكيس يذلا نمزلا يتأيس هنأب اًساسحإ

 ىلعو ضرألا ىلع ةدايسلا ىلع ءهسفن تقولا يف نيرداق اونوكي نأو ءةيضرألا
 هنأ  نآلا ودبي اذكه وأ  طقف يه ةديحولا ةبقعلاو) .اهجراخ ةطقن نم اهيف لعفلا

 ملام اذهو ءةقلطمو ةيلك زاكترا ةطقن نم ءايشألا لعفي نأ ناسنإلل نكمي امنيب

 ةقلطم تارابع يف ريكفتلا ىلع هتردق دقف دق هنإف ءاّدبأ اًنكمم ةفسالفلا هدقتعي

 كلذ يف لشفيو ةميدقلا ةفسلفلل ايلعلا لثملاو ريياعملا قّقحي هنإف يلاتلابو «ةّيلكو

 ديدج ميسقت انل «ضرألاو ءامسلا نيب ميدقلا ميسقتلا نع اًضوعو .هسفن تقولا يف

 ةيلكلا نيناوقلاو مهفلا ىلع يرشبلا ركفلا تاردق نيب وأ ,نوكلاو ناسنإلا نيب

 تناك امهمو .(العف اهمهف نود اهلمعتسي نأو اهفشتكي نأ ناسنإلا عيطتسي يتلا
 هنكمي امنيب :دّكؤم اًدحاو اًئيش ْنِإف دعب ينيقيلا ريغ لبقتسملا اذهل مالآلاو عتملا

 نايدألل يزاجملا نومضملاو ةغللا ءاّيرذج ىتح امبرو ءريبك لكشب ؛بيصي نأ

 ناكم ريغي نأ ىتح الو رخؤي نأ الو يغلي نأ عيطتسي ال هنإف [271]و ةدوجوملا

 .ناميإلا ةكرح لاجم :يأ لوهجملا

 نورق ىلإ «ةيديمخرألا زاكترالا ةطقن ملع .ديدجلا ملعلا جاتحا امنيبو

 نأو ملاعلا رييغت أدبي نأ ىتح لبق ةنس يتئام ةبارق مادو «هتايناكمإ يمنيل لايجأو

 ضعب ىوس بّلطتي مل رمألا َنإف «ناسنإلا ةايح لجأ نم ةديدج اًفورظ رولبي
 تاصالخلا ضعب جتنتسي ىتح ءاّدحاو اليج داكلاب : يأ «نينسلا نم تارشعلا

 َّنإ .اهتطساوب تققحت دق تناك يتلا تاعانقلاو جهانملاو ويليلاغ تافاشتكا نم
 رّيغت املثم اًمامت اي لا ع ل ا يحل

 ضعبلا ىلع اًركح ءاّيعيبط ءرّيغتلا اذه يقب امنيبو ءنورق فرظ يف يرشبلا ملاعلا
 عمتجم َّنإف «ةثيدحلا تاعمتجملا لك نم برغألا عمتجملا كلذ ىلإ اومتنا نيذلا

 تارييغت لك ىلع رصتنا يذلا ديحولا عمتجملا) بادآلا ةيروهمجو ءاملعلا

 همساقي دعي مل يذلا ناسنإلا ميركت نايسن نودو ةروث نود عارصلا ىلعو ثاعانقلا

 لايخلا ةوق ةطساوب «ةّدع تارابتعا يف ؛عمتجملا اذه فرشتسا دقلو .2'”(هتادقتعم

 .(روكذم عج رم) « يكسفونورب 0
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 «نيثدحملا رشبلا لك ركفل يرذجلا رييغتلا فرشتسا «ةبقارملاو ةقّبطملا اهدحو

 .©27ٌصاخلا انرصع يف ءطقف اًيسايس هيلع لالدتسالل اًلباق اًعقاو حبصأ رّيغت وهو
 «ثيدحلا ملعلا فلس وه ويليلاغ ْنأ املثم ةثيدحلا [272] ةفسلفلا وبأ تراكيد نإ

 ُنإف «ةثيدحلا ةفسلفلا رّوطت ببسب ةصاخو ءرشع عباسلا نرقلا دعب هنأ ّمص اذإو

 ناك دقل - ' ل ل

 عاضخإ يفو :«ةيبيرجت ةفسلف» ةباثمب هرثأ رابتعا يف ءاّبيرقت ءريخألا نتوين
 ناكو فوسليف رخآ طناك ناك دقلو "7.«ةفسالفلاو نييكلفلا» ريكفت ىلإ هتافاشتكا

 اهلصأب نيدت ةثيدحلا ةفسلفلاو  ”ةعيبطلا ءاملعو نييكلفلا نم اًعون كلذك

 ةيملع تافاشتكا اهتقبس يتلا تافسلفلا لك نم ةيرصح رثكأ لكشب اههاجتاو

 ىلع ناك «سيسأتلا دنعف «ةمهلم ةقيقح امه لوألا اهخيراتو ةيكلملا ةيعمجلا سيسأت نإ (1)
 ةصاخو «كلملا هب حمس ام دودح جراخ ةلأسم يأب مامتهالا مدع ىلع اوقفتي نأ ءاضعألا
 لثملا نأ جاتنتسا ىلإ ءرملا ليميو .ةينيدلا وأ ةيسايسلا تاعارصلا يف ةكراشملا مدع ىلع
 .يملع ال يسايس هلصأ َنأب يحوي ام اذهو ءانه دلو دق ةيعوضوملل ثيدحلا يملعلا ىلعألا
 نم هنأ «ةيادبلا ذنم ءاوربتعا دق ءاملعلا نأ ظحالملا نم ودبي هنإف «كلذ ىلإ ةفاضإو
 تبثي ثيح مهيأر باوص ىدم ىلع عقاولا دهشيو ؛ةيعمج يف مهسفنأ اومظني نأ يرورضلا

 ّنِإ .اهجراخ زجنملا رثألا نم ةيمهأ رثكأ ناك دق ةيكلملا ةيعمجلا لخاد زجنملا رثألا ْنأ
 ؛ةيسايس ةسسؤم اًمئاد يه «نييسايسل تناك وأ ةسايسلل ءادعأ ءاملعل تناك ءاوس ءام ةمظنم

 رجني الو .ةوقلا نوبستكيو نوزجني مهلعجي كلذ نإف «ةيعمج 38 مهسفنأ رشبلا مظني امدنعو

 نيمأتو عمتجملا ىلع ريثأتلا وه مهفده نوكي نأ امإف ءاصلاخ اًيملع المع ءاملعلا نم قيرف
 مظنملا ثحيلل عساش ىدم يف لاحلا لازي امو ناك املثم  امإو هلخاد هئاضعأل نّيعم عضو
 ظحال امك هنإف «لعفلابو .ةعيبطلا اوزغي ىتح ةمظنم ةقيرطبو اًعم اولمعي نأ  ةعيبطلا مولع يف
 مظنملا ركفلا ّنِإو .ميظنتلا رصع حبصأ دق ملعلا رصع نأ ةفدصلا ليبق نم سيل» ديهتياو كلذ
 لب ءفيضي نأ ءرملا دوي امك ءلعفلا ساسأ وه ركفلا ّنأل ال ءمّظنملا لعقلا ةدعاق وه
 .اركفلا يف ملعلا نم رصنع لخدأ دق ؛ركفلا ميظنت» هرابتعاب ثيدحلا ملعلا ّنأل «ىرحألاب
 «1طع ثليمم هك ظلانعوأ1هد» (8162160 ©«0) مم106 - 107. :رظنا

 تراكيد راكفأ فعض ىلع تراكيد ةفسلفل ىهاضي ال يذلا هليوأت يف زربساي لراك دّكؤي (2)

 ريغ نم شاقن نود تايرظنلا لوبق ىلإ هليمو ءثيدحلا ملعلا حورل همهف صقنو «ةيملعلا»
 هم. كأ. مم508 ةه4 93 2: دعب ازونيبسا أجاف دق ناك ام اذهو ؛ةسوملم ججح

 مل وبامم, 342 طعم 2121 طعتس عا م1 ع5 هأك 3160121[8 مطل 050 م1إل, 18225. 7110 :رظنا (3)

14 ,11 ,(1803) 

 م11 عع ءامع 51207 ععدءطتعاطأع انه0 1طغمرع لعو :دجن ىل وألا طتاك تار وشتم نيب نم (4)

11115115 
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 ّيملع رّوصتل طبضلاب الباقم اهرابتعايو .ةدّدحم ةفسلف يأ نم رثكأ ةصوصخم

 اذهو مويلا نمزلا اهزواجتي مل ةفسلفلا هذه نإف ءديعب نمز ذنم هنع ىلختم ملاعلل

 ماودلا سفن اهل ةليصأ نوكت امدنع ؛يتلا «ةفسلفلا ةعيبط ىلإ طقف دوعي ال

 اًدج طبترم ماودلا اذه َّنإف ء.ةصاخلا ةلاحلا يفو .ةينفلا لامعألا لثم ةمادتسالاو

 «ةيلقألا نم طقف اهغولب نكمي نورق ةّدمل قئاقح هيف تناك ملاعل نكمملا رّوطتلاب
 .عيمجلا ىلإ ةبستلاب اًسوملم اًعقاو تحبصأ

 اًدج قيقد نوكي داكي يذلا قباطتلا لهاجت ءابغلا نم «لعفلاب ,نوكيسو
 تراتكيد نم «ةثيدحلا ةفسلفلل ةيتاذلا ةعزنلا عم ثيدحلا ناسنإلا ملاع بارتغال

 لثم اًمامت «ةيعفنلا ةعزنلاو ةيقيريبمألا ةعزنلاو ةيزيلكنإلا ةيسحلا ةعزنلا ىلإ زبوهو
 ةيعضولاو دهعلا ةثيدح ةيتارهاظلا ةيدوجولا دودح ىلإ نيتيناملألا ةيداملاو ةيلاثملا

 ركف هّجوي ام ْنأ داقتعا .كلذك ءءابغ نوكيس هنأ ريغ .ةيجولومتسبإلا وأ ةيقطنملا

 ريبك عّونت هاجت ةميدقلا ةيقيزيفاتيملا ةلئسألل ةرياغم ةهجو فوسليفلا
 لخادو «هريمض لخادو «يفرعملا وأ يسحلا هزاهج لخاد ناطبتسالا  ناطبتسالل

 هتاذب لقتسم ومن جراخ تمن دق «عفد ةّوق ناك  ةيقطنملاو ةيسفنلا تاراسملا

 حبصأ دق نوكيس ملاعلا ْنأ داقتعال ءرّوصتلا سفن نم عون يف وأ ءراكفألل

 انلق امكو .ديلقتلاب ال [273] بسحف ةفسلفلاب اًعيرس قّلعت اذإ ءطقف ءافلتخم
 «ةركفك يسمشلا ماظنلاو  راكفألا ال ملاعلا رّيغت يتلا يه ثادحألا َنإف ءاّمباس

 ديلقتلا لثم اًمامت انخيرات يف اًمئاد هرابتعابو «يروغاثيفلا لمأتلا مدق ميدق

 ثدحلا بحاصو « يرشبلا ركفلا وأ ملاعلل رييغت نود نم .ديدجلا  ينوطالفألا

 ناك هسفن تراكيدف .تراكيد نم رثكأ ويليلاغ وه ثيدحلا رصعلا يف مساحلا

 ءام ةرتفل ةركف هتدوار «هعجارتو يليلاغ ةمكاحمب ملع امدنعو ءاذهب ّقحب اًيعاو

 يتفسلف سسأ لك ْنِإف «ةئطاخ ضرألا ةكرح تناك اذإ» هنأل ءهقاروأ لك قرح

 ىوتسم ىلإ ثدح ام اوعفر نأ ذنم «ةفسالفلاو تراكيد نكلو .2”«كلذك ةئطاخ

 اوقبتسا دقل .ةميظعلا ثدحلا ةمدص ىهاضت ال ةّقدب اولجسس دق مهنإف «عطاق ريكفت

 ناك يذلا ناسنإلل ةديدجلا زاكترالا ةطقنل ةثياحملا ةريحلا ّلقألا ىلع اًًيئزج

 يف رهظت تأدب دق ٌصاخلا اننمز يف هنأ ّدح ىلإ هب مامتهالاب نيلغشنم اًدج ءاملعلا

 (1633 ربمفون /ىناثلا نيرشت) 24656186 ناسريم ىلإ تراكيد ةلاسر :رظنا (1)
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 ىرن دعن مل اننإف نيحلا كلذ ذنمو .ةيصخشلا مهئاحيأ يف لّخدتلاو ةصاخلا مهراثآ

 ةسئاي ةيادبلا ذنم «تناك يتلا «ةثيدحلا ةفسلفلا جازم نيب بيرغلا دعابتلا اذه

 اًدج الئافتم بيرق نمز دودح ىلإ ناك يذلا ثيدحلا ملعلا جازمو ءساسألاب
 .رخآلا يف امك امهدحأ يف ةجهبلا نم اًليلق اًئيش كلانه ْنأ ودبيو .عفدنم لكشب

38 
 يتراكيدلا كشلا قاثبنا

 لع هرسطآطاتبو) تراكيد أدبم عم ةثيدحلاةفسلفلا تأدبدقل

 ركفلل ةثياحم ةباقر هرابتعاب ال ٌكشلا عم نكلو ٌكشلا عم : يأ يقي طتأطصقس ءقأ

 ةباثمب الو ؛سساوحلا ماهوأو ريكفتلا تاطلاغم ّدض هسفن نّصحي يكل يرشبلا

 هماكحأو رصعلا قالخأ هاجت وأ ..ةقبسملا مهماكحأو رشبلا قالخأ هاجت ةيبيرلا

 كشلا ْنِإ .يفسلف لّمأتو يملع ثحبل يدقن جهنم ةباثمب ىتح الو ؛ةقبسملا

 .ةسوملم نيماضمب دّدحي ىتح اًدج يساسأ هعوضومو «عساش ىدم وذ يتراكيدلا

 ناك يذلا يسيئرلا زكرملا ءاّبيرقت كشلا لتحي «نيثيدحلا ريكفتلاو ةفسلفلا يفو

 لك مامأ ةشهدلا :يأ «قيرغإلا دنع (02د5:82618 ةقباسلا نورقلا لك ةليط لدا

 «ثيدحلا ٌكشلا اذه موهفم عضو يف لوألا تراكيد ناك دقل .وه امك دجوي ءيش

 روحملاو ؛راكفألا كّرحم ءبخص نودو [274] ءاهتاذب ةهادبلا هدعب حبصأ يذلا

 ّدح ىلإ وطسرأو نوطالفأ ذنمو .هلوح زكرمتيو هرسأب ريكفتلا رودي يذلا يفخلا
 تناك دق «ةلاصأ مهرثكأو هيلثمم ربكأ ىدل ةيروصتلا ةفسلفلا َنإف ءثيدحلا رصعلا

 تالصفمت يف تلثمت دق تراكيد ذنمو «نذإ «ةثيدحلا ةفسلفلاف «ةشهدلا لصفمت

 .ٌكلشلا ةسرامم تاعّرفتو

 «ةيادبلا يفو «ةيلكلاو ةيرذجلا هتلالد يف «يتراكيدلا ٌكلشلا ناك دقل

 ىلع نورق ةّدعل هراصتخا ببسب ةيعقاو ْلقأ سيل عقاو ءديدج عقاول ةباجتسا

 نيقّمعتملا نيسرادلا رشبلا ةرئاد ءاّيسايس اهل ةلالد ال يتلاو ةريغصلا ةرئادلا

 نّمضتت نكت مل يليلاغ تافاشتكا نأ لاحلا يف ةفسالفلا مهف دقلو .نيفراعلاو
 سوخراتسيرإ عم ناك املثم لقعلا دعي مل هنأو ساوحلا ةداهشل ّدحت دّرجم

 يفو ««مهساوحل باصتغالا اذه لثم فرتقا» يذلا وه «كينربوكو يسوماسلا

 مهتاكلم نيب رايتخالل ءطقف اوجاتحا دق اوناك «لعفلاب ءرشبلا ْنِإف ؛هذهك ةلاح
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 «لقعلا نكي ملو ."2”(مهعانقإ ةعرس ةجاذس دّيس» حبصي يرطفلا لقعلا اوكرتي نأو
 ملاعلا ىلإ رظنلا ءاّيلعف ريغ يذلا هلا يه ؛ناسنإلا عنص نم ةليسو لب

 ةفرعملا نم نكمت يتلا رظنلا ا ةظحالملا الو «لّمأتلا نكي ملف «يئايزيفلا

 «ىرخأ تارابع يفو .عنصللو لعفلل عناصلا ناسنإلل يلعفلا لّحدتلا لب ةديدجلا

 هلقعلو هّساوح ىلإ نافشكنيس ةقيقحلاو عقاولا نأ هداقتعا ةليط ناسنإلا طلوغ دقلف

 لباقتلا ناك دقل .ركفلاو دسجلا ىنيعب هاري ناك ام ةّحص ىف اًدقتعم ىقب ام اذإ

 ةقيقحلا ىلع ةردقلا يندت نيبو تةيلقعلا ةقيقحلاو ساوحلا ةقيقح 0 ميدقلا

 .ةقيقحلا ىلع ردقألا يه .لقعلا اهكلتمي يتلا ةقيقحلا ىلع ةردقلا ةعفرو ّسساوحلل

 ةقيقحلا ال ربتعت يتلا ةينمضلا ةهادبلا مامأو «يّدحتلا مامأ لباقتلا اذه يحُم دقل

 وحمو ءرهظملا ىلع لخدتلا ْنأو ءامه امك ارهظي مل امهيلك ْنأو «عقاولا الو

 ةيقيقح ةفرعمب نولمأي رشبلا لعجي نأ نكمي ءرهاظملا

 تاكاردإلا لقعلاب ناميإلاو ل عبتي ال ٌدح يأ ىلإ فشتكن طقف اهدنعو

 ةملسملا عبتي لب ءاّمهو اهنم دحاو لك نوكي نأ نكمي يتلا ءةعونتملا ةيسحلا
 ّسحلا اهمكحيو اًعم عضرت يتلا  اهرسأب ّن ٌساوحلا نأ ربتعت يتلاو شقانُت ال يتلا

 يذلا عقاولا يف ناسنإلا جمدت - ٌساوحلا عفرأ وهو سداسلا ٌسحلا .كرتشملا

 نأ ّدح ىلإ ناسنإلا عادخ ىلع ةرداق ةيرشبلا نيعلا تناك اذإو [275] .هب طيحي
 لوح رودت سمشلا نأ أطخ اودقتعا دق اوناك رشبلا نم لايجألا نم ديدعلا

 .كلذ دعب هدامتعا لصاوتي نأ نكمي ال ركفلا ينيع زاجم َْنِإف «يلاتلابو «ضرألا

 .َساوحلا لباقم يف لمعتسي ناك امدنع ىتحو اًينمض ناك نإو ءاّمئاق ناك دقل
 امك  «دبألا ىلإ رهظملاو دوجولا لصفنا اذإو .يدسجلا رظنلا يف ةقثلا ىلع اًمئاق

 ال هنإف «ثيدحلا ملعلا لكل ةيساسألا ةمّلسملا لعفلاب يه هذهو  سكرام ظحال

 رشب ءاّميدقو .ءيش لك شقاني نأ بجيو ءاناميإ هرابتعاب هذاختا نكمي ام دجوي

 اننهلقتت ناك نيدثلا سوسراعبسر[ر بنوك ريرك ةباجعإ نع ويلبلاع رعي ءتاملكلا هذه يفو..40)
 «امهتطاسب ىلع اًدّيس كلذ مغر يلاتلاب هسفن بّصضني نأ ىلعو امهّساوح ىلع بّلغتلا ىلع اًرداق»

 10131هعانعك ءممعععمتمم 0 عرعمأ 5زواعمصك هأ اطع 177هعال, عوصع 52115(طانقاإل, 1661,

 وأّرم الو ءدوسأ وأ ضيبأ دجوي ال عقاولا يف» هنأ ٌرقأ نا دعبو سطيرقميد فاضأ دقل 1
 ؟اهمزهت نأ كلذ دعب ءديرتو «ّنماوحلا نم كججح ٌدمتست كنِإ «:نيكسملا ركفلا اهّيأ» ءاولح

 طتعاكر 1ظءقوسعم لعع ؟مهسماعةقلععع, كاط هلر 1922, عمم. 8125. .؛ٌكتمي زها وه ٌكراصتنا نإ
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 .ركفلا ةميزهب اَّلِإ يهتني نأ نكمي ال ّساوحلا ىلع ركفلا راصتنا ْنأِب سطيرقميد
 نم لك ىلع ترصتنا دقو ودبت ام ةليسو تايطعمف داكلاب نّهكتلا قّقحت دقلو

 1 ءاقع ةباوسلاو ركقلا

 ناك اًركف ءيش الف «ةيلكلا وه يتراكيدلا ٌكشلل ةيصاخ ّمهأ لثمي امو

 ةيقيقحلا هداعبأ فشكتسا دق امير دحأ الو ءهنم تلفُي نأ نكمي «ةبرجت مأ

 لب ءدقتعا املثم .لقعلا نم ال  ةزفق قّقح امدنع ءدراغيك ريك نم قدص رثكأب

 نيدلا بلق بلص ىلإ ٌكشلا لمح دقف يلاتلابو «ناميإلا لخاد  ٌكشلا نم
 لقعلا ةداهش ىلإ ساوحلا ةداهش نم يتراكيدلا كشلا ةيلك ٌدتمتو ."'”ثيدحلا
 دقو «ةهادبلا نادقف يف «ةياهنلا يفءّرقتسي ٌَكشلا اذه ْنأل ناميإلا ةداهش ىلإو

 طقف ال اًيهيدب  هتاذبو هتاذ يف يهيدب وه امم اًقالطنا اًمئاد ريكفتلا لك أدب

 «ٌكشي مل يتراكيدلا ٌكشلا نإ .صخش لك ىلإ ةبسنلاب لب ءركفملا ىلإ ةبسنلاب
 كشي مل هنأ وأ ةقيقح لك مامأ حتفُي نأ نكمي يذلا يرشبلا نهذلا يف «ةطاسبب

 ةردقلا يف كش لب ءءيش لك راصبإ ىلع اًرداق نوكي يذلا يرشبلا رظنلا يف

 ىلع ةجح ةّرملاب «لّكشت ال ثيحب ءيرشبلا نهذلا ىلإ ةبسنلاب لّقعتلا ىلع
 ىلع ةجح «ةرملاب لّكشت مل راصبإلا ىلع ةردقلا نأ املثم اًمامت «ةقيقحلا
 :ةقيقحلا لثم ءاذهك اًئيش ْنأ يف [276] ٌكشلا اذه كّكشيو .عقاولا دوجو

 ىلع اًسَّسؤم ناك ءاوس .يديلقتلا ةقيقحلا موهفم نأ فشتكيو ءالصأ دجوي
 «ينيدلا فاشكنالا يف داقتعالا ىلع كلذك وأ لقعلا ىلع وأ يسحلا كاردإلا

 نم رهظي نأ يغبني يقيقح وه ام نأ ّرقت يتلا ةجودزملا ةملسملا ىلإ دنتسا دق
 ةقيقحلا ّنأ رابغغا نإ .هلكفت ىلع ةرداق ةيرشبلا تاكلملا ذآو هسقن ءاقلت

 لّوأ نم دحاو وهو «10طقمتع5ذ ناز معانك 0062 آ)ع هددمتاطانو لانطأل ه2 21151 656 صن :رظنا (1)

 ةريس لكش يف ىوري هنإ .يتراكيدلا ٌكشلل ليوأت قمعأ لازيام هّلعلو دراغيكريك تاطوطخم
 ءدب مدع ىلع مدن دق كلذ دعب هنأو لغيه لالخ نم تراكيد فرع دق هنأ فيك ةركف ةيتاذ

 ةيناملأ ةمجرت ىف ةرفوتم ءةريغصلا ةلاسرلا هذه ّنِإ .تراكيد لامعأب ةيفسلفلا هتاسارد
 117. ءزجلا 1909 ٠ نغاهنبوك ةلماكلا راثآلا ىفف ةيكرامتدلا ةرشنلا امأ (1ةممدك6801, 1948).

 هب اًمرتعم ةقيقحلل يديلقتلا رّوصتلا يف لقعلاب ةقثلاو ّسماوحلاب ةقثلل يقيقحلا طابترالا ناك دقل (2)
 ىلإ ةفاضإو «نساوحلاو لقعلا :يأ ةقيقحلل نيأدبملا نيذه ْنإ» :هيأر بسحف .لاكساب ىدل
 .رخآلل امهنم لك لالغتسا نالدابتي امهنإف ءامهنم لك ىدل ءقدصلا يف اًصقن ناوكشي امهنوك
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 دوهيلاو ميدقلا ينثولا رصعلل دئاسلا دقتعملا ناك دق فشكنت نأ يغبني

 لعج يذلا ببسلا وه اذهو .ةيويندلا ةفسلفلاو ةيحيسملا ةفسلفللو «ىمادقلا
 غلبي فنعب عقاولا يفو - فنعلاب تمسّتادقو ءافقت ةديدجلا ةئيدحلا ةفسلفلا

 ةضهنلا رصع عوجر ىلإ مامتها ريبك ريعت الو ثوروملا ّدض  ةيهاركلا دح
 .ميدقلا رصعلا ىلإ سّمحتملا

 تافاشتكالا نأ ءرملا مهف اذإ اًمامت قّمحتت يتراكيدلا ٌكشلا ريثأت ةّدش نإ

 امم نوكلا يفو ملاعلا يف ةيرشبلا ةقثلل ةيثراك رثكأ ةمدص ىتح قّقحت ةديدجلا

 ةقالعلا دعت ملءانه ؛هنأل كلذو ءرهظملاو دوجولا نيب حضاولا لصفلا هيلإ ريشي

 رهاظملا ّنأ ول امك «ةميدقلا ةيبيّرلا ىف تناك امك ةتباث ةقالع نيفرطلا نيذه نيب
 اذه ْنِإ .اًمئاد ةيرشبلا ةنرويفلا نهر رست ءاّبقيقح اًدوجو يظغتو ةطاسبب يفخُت
 .ءةصاخلا هرهاظم قلخي هنإ :ريبك لكشب طشانو «لعاف «سكعلا ىلع ءدوجولا

 ىوقب لصحي ام وه ةيرشبلا ساوحلا هكردت امو .ةعداخم رهاظملا هذه نأ ريغ

 لئاسوو ةعانص ةطساوب اهراثآو ىوقلا هذه نيب انقباط ام اذإو «ةّيرسو «ةيفخ

 قراسب كسمن نأ وأ حفلا يف ام اًناويح طقسن املثم  اهفشتكن نأ ضرع ةيرقبع
 وذ يلعفلاو ميظعلا [277] دوجولا اذه َنإف  امهتين مغرو امهنم لك ةدارإ مغر ام

 جتنتسُت يتلا تاصالخلا نوكت نأو ةعداخم هتافاشكنا نوكت نأ يغبني ثيحب ةعيبط

 .اًماهوأ هرهاظم نم

 يسوباك ءام ىنعم يف ءاحبصأ دق نيسوباكب ةنوكسم تراكيد ةفسلف ْنِإ
 رثأتلا ديدش رثأت دق رصعلا اذه ّنأ كلذ ينعي الو ءثيدحلا رصعلا لماك

 انمصف نأ ذنم رياغم لكشب ققحتي نأ هناكمإب نكي مل رمألا نأ ينعي د لب «ةيتراكيدلاب

 هنم هلّبقتت «لقعلل همّدقت يذلا هسفن عادخلا اذهو ؛ةعداخ رهاظمب لقعلا ٌلغتست نساوحلا نإ
 اهيطعتو برطضت َّنساوحلا لعجت سفنلا تالاعفنا نإ .اهنم هسفنل رّثأتي لقعلا َنِإ :اهرودب يه
 .ه لصألا يف ةيسنرفلاب دهاشلا درو]» اًيدحت ئطختو بذكت َساوحلا نإ .ةتطاخ تاعابطنا

 هتوك ىلع ريهشلا لاكساب ناهر نإ .؛5ءموؤعوذ طاغندلعد هل 1950, مع 92, مق49 .(. 4

 هب ناميإلا مدع نم ءارواملا لوح همّلعت نأ ةيحيسملا ىلع يغبني اميف ناميإلاب ّلقأ رماغيس
 ةبسنلابف .يهلإلا يحولا ةقيقح عم ةيسحلاو ةيلقعلا ةقيقحلا نيب طابترالا ىلع ةيفاك ةلالد وه

 «قباسلا ردصملا) ٌفختم ٌبر وه ٌبرلا «تراكيد ىلإ ةبسنلاب نأشلا وه امك «لاكساب ىلإ
 .اًبهلإ اًلَّيحت ةيرشبلا ةفرعملا تسيلو :.(928ص . 0
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 ةفورعمو ءاَّدج ةطيسب سيباوكلا هذهو .ملاعلل ثيدحلا رّوصتلل ةيقيقحلا جئاتنلا
 عضوي «ةيرشبلا ةايحلا عقاو امك ملاعلا عقاو ءاوس عقاولا عضوي اهدحأ يفف ءاَّذج
 ؛كرتشملا ٌسحلا يف الو «ٌساوحلا يف ال قثن نأ عطتسن مل اذإو ؛لؤاست عضوم

 .ملح ىوس عقاولا هربتعن ام لك نوكي ال نأ اًدج نكمملا نم هنإف ؛لقعلا يف الو
 ةديدجلا تافاشتكالا تناك امك ماع لكشب ةيرشبلا ةلاحلا رخآلا مامتهالا اَمأ

 هساوحب ةقثلا ثيح نم اهيف ناسنإلا دجوي يتلا ةيناكمإلا مادعناو ءاهنع فشكت
 نوخت ةريرش حور 1016ان 15010 مءانت [عداخم هلا] ةركف نإف فورظلا هذه يفو «ءهلقعو

 َّنِإ .نوكلل اًرّيسم ّبرلا رابتعا ةريكف نم اًحيجرت رثكأ ثبخ نع «ةونع ناسنإلا
 يفو ةقيقحلا ةركفب عّتمتي نئاك قلخ يف لثمتي ةريرشلا حورلا هذهل يناطيشلا رحسلا
 ىتح غولب نع «دبألا ىلإ ءاّرجاع نوكي ثيحب تاكلم هسفن تقولا يف هبهي نأ

 .ءيش يأب نيقي ىندأ كالتما نع اًمامت اًرجاعو «ةقيقح ىندأ

 حبصتس تناك :؛نيقيلا ةلأسم :يأ ؛ةريخألا ةطقنلا هذه ْنإف ءعقاولا يفو
 «ثيدحلا رصعلا يف دق ام نإ .ةئيدحلا قالخألا رّوطت لماك ىلإ ةبسنلاب ةمساح

 ناك ام الو «ناميإلا وأ عقاولا وأ ةقيقحلا راصبإ ىلع ةردقلا «ديكأتلاب ءنكي مل

 وه دقق ام ناك لب لقعلاو ٌنماوحلا ةداهش لوبق ىلع ةردقلا هذهل اًيرورض اًبحاصم
 ام وه ءارواملا يف داقتعالا الو صالخلا يف داقتعالا نكي مل نيّدلا يفو «نيقيلا

 لك يف ثدح دق اذهو - ©000[6:01 521005 [صالخلا نيقي] لب «ةرشابم ىفتخا

 ةسسؤم رخآ ىصقأ دق ةيكيلوئاكلا ةسينكلا طوقس ناك ثيح ةيتناتستوربلا نادلبلا
 كلذو دحأ اهادحتي ال اهتطلس تيقب ىتلا نكامألا ىف اًرجاح تناك ىتلا ةيديلقت

 تناك نيقيلا نادقفل ةرشابملا ةجيتنلا ذل نيسؤملا ةناسو تينحلا نيرا م نيب

 قّلعتي رمألا ناك ول امك ؛ةايحلا هذه يف دهجلا ىراصق لذبل ةديدج ةينيد ةفطاع

 يقيقحلاب قّلعتي اميف نيقيلا نادقف ّنإف ءلثملابو ''”؛ةليوط رابتخا ةرتفب
 نأ ول امك قدصلا لجأ نم اًمامت قباس نود نم ةينيد ةفطاع ىلإ [278]لصوي

 ديحولا خرؤملا ءتححُص دق يتلاو ءليصافتلا يف ءاطخألا ضعب مغر ءربيف سكام لظي (1)
 اًبعاو ناك دق وهو ؛هتيمهأل ةقباطملا ةميقلاو .قمعلا عم ثيدحلا رصعلا ةلأسم حرط يذلا

 نادقف لب لمعلاو رثألا ريدقت يف بالقنالا بّبس ام ناميإلل نادقف دّرجم نكي مل هنأب كلذك
 درجم ناك نيقيلا اذه نأ ودبي انّصخي اميفو .صالخلا نيقي نادقف : يأ ؛هءءانندلو اان15
 .ثيدحلا رصعلا ةيادب عم تدقُف يتلا ةدّدعتملا تاينيقيلا نيب نم ٍدحاو
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 نم اًدكأتم نوكي نأ طرشب الإ بذكلاب هسفنل حمسي نأ عيطتسي نكي مل ناسنإلا

 اهلحيسو.بيذاكألا لك نع ىلاعتيس يعوضوم يقيقح عقاول هيف ةحاشم ال دوجو
 رصعلل لوألا نرقلا لالخ ةيقالخألا ريياعملا يف يرذجلا ريغتلا نإ .''”اًعيمج
 :يأ ايلعلا اهلثمو ةيمهأ رثكألا رشبلا ةعومجم تر تيا دا نم مهلّتسا دق «ءثيدحلا

 - قدصلاو ةيانعلاو ءحاجنلا ةيساسألاو ةثيدحلا لئاضفلا تناكو .ددجلا ءاملعلا

 .7ثيدحلا ملعلل لئاضفلا ربكأ هسفن تقولا يف يه

 ريثأتلا تاذ زكارملا تحبصأ دق ةيكّلَملا تاعماجلاو ةملعتملا تاعمتجملا َّنِإ

 مهبراجت يف ةعيبطلا صنقل لئاسوو اًقرط اودجيل نيمظنم ءاملعلا ناك ثيح ءاًيونعم
 ال يتلا ةمخضلا ةّمهملا هذهو .اهرارسأ نع فشكلا ىلع ربجّتس ثيحب مهلئاسوو

 دوهجملا اهقيقحتل يفكي نأ نكمي يتلاو اهلجأ نم دحاو لجر يفكي نأ نكمي

 مكحلا ريياعمو كولسلا دعاوق تلمأ دق «يرشبلا عونلا ناهذأ نسحأل يعمجلا

 ذنم يتلا «ةيرظنلا» عون يف تّرقتسا دق ءاميدق ةقيقحلا تناك امنيبو .ةديدجلا

 حتفني ناك عقاو وهو «هلّبقتيو عقاولاب ٌمتهي وهو ظحالملا لّمأت ينعت تناك «قيرغإلا
 له «- ؟يقيبطت» ناحتما ىلإ ةيرظنلا تعضخأو «حاجنلا ةلأسم تعضوو .همامأ

 نكلو «ةقيقح ةيضرفلا حاجن حبصأو «ةيضرف ةيرظنلا تحبصأ دقل .؟ال مأ لمعتس
 اًعبات الو «ةيقيبطت تارابتعال اًعبات سيل وهو «نميهم رايعم ءاذه حاجنلا رايعم

 نكمي وأ ةصوصخملا ةيملعلا تافاشتكالا بحاصت نأ نكمي يتلا ةينقتلا تارّوطتلل

 .هرّوطتلو اهسفن ثيدحلا ملعلا ةيهامل ثياحم حاجنلا سايقم ْنِإ .اهبحاصت ال نأ

 يواخلا ىلعألا لثملا سيل انه حاجنلا نإ .قيبطتلل هتيلباق ىدم نع لزعمب كلذو
 رمألا ناك مولعلا يفو ءلصألا يفو ؛يزاوجروبلا عمتجملا [279] هدجوأ يذلا

 .ةيهانتم ريغ ايلع ىوق ىلع ةيرشبلا ةيرقبعلل اًيقيقح اًرصن «تقولا كلذ ذنم كلذك

 نأ  نيطبارتملا نيسوباكلا نم هصّلختو يلكلا ٌكشلل يتراكيدلا لحلا نإ

 .«كلذك وه امب بذكلا ةريبكلا نايدألا نم نيد يأ ربتعي مل هنأ اًلعف مامتهالا بلجي امم هنإ (1)
 :ةّيصولا مادعناي ءطقف رمألا قّلعتي الو .ةيتشدارزلا ةنايدلا ىدع اميف ءةتيمملا اياطخلا نيب نم

 نم ديكأتلاب يه :كبيرق ّدض اًروز دهشت نأ يغبني ال :ةّيصولا نأل) «بذكت نأ يغبني ال»
 .اًحداف أطخ بذكلا دحأ ريتعي مل ةيناتيرويبلا قالخألا لبق هنأ ودبي نكلو «(ةفلتخم ةعيبط

 .(اًقباس روكذملا) يكسفونورب لاقمل ةيسيئرلا ةحورطألا اهنإ (2)
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 ام يه ةريرش اًحور نأ لب هلإ ال هنأو «عقاو ّيأل دوجو ال هنأو ملح ءيش لك

 ةقيقحلا نم لاقتنالل نومضملاو ةقيرطلاب اًهيبش ناك رشبلا نم رخسيو ملاعلا مكحي

 نأ مغر» هنأب تراكيد عانتقا نإ .ناميإلاب ريدجلا ىلإ يعقاولا نمو قدصلا ىلإ
 نوكي نأ ءديكأتلاب .«بجي هنإف «ةقيقحلا سايقم وأ ءايشألا سايقم سيل انركف

 ءاملعلا ناك امل ىدص عجر اذهو '!”«اهيفنن يتلا وأ اهب ّرقن يتلا ءايشألا سايقم

 َنإف «ةقيقح كانه نكي مل اذإ ىتحف :هوفشتكا دق ءحيرص لصفمت نود نمو «ةّماع

 «هيف قثن نأ نكمي نيقي كانه نكي مل اذإ ىتحو اًينيقي نوكي نأ هناكمإب ناسنإلا

 نأ يغبني هنإف ءصالخ كانه ناك اذإف .ةقثلاب اًريدج نوكي نأ نكمي ناسنإلا نإف

 هنإف ءكشلا اهحرط يتلا ةلئسألل لح كانه ناك اذإو .هسفن ناسنإلا يف نوكي

 ىلع ٌكشلاف نذإ «هيف ٌكشلل الباق ءيش لك حبصأ اذإو .ّكشلا نم يتأي نأ بجي

 نييطعم امهرابتعاب ةقيقحلاو عقاولا ةلاح تناك امهمو .يعقاوو ينيقي :لقألا

 ام اذإ نّقيتم ريغ ىقبيو هكش يف ٌكشي نأ عيطتسي دحأ ال» هنإف «لقعللو نساوحلل
 انأف ركفأ انأ) ههونغ0 6580 ةانتت ريهشلا وتيجركلا َّنِإ .20كشي ل مأ ٌكشي

 وه امب ريكفتلل يتاذلا نيقيلا ضعب نم تراكيد ىلإ ةبسنلاب رجفتي ال (دوجوم

 ةديدج ةمارك ريكفتلا بستكي نأ يغبني ناك ؛«عقاولا يف ةلاحلا هذه يفو  كلذك

 كسشأ انأ] كنطلام هىعم ةنند ل اًطيسب اًميمعت ناك لب  ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب ةلالدو

 يف ٌكلشلاب هنأ يقطنم نيقي دّرجم نم .ءىرخأ ةرابع [280] يفو .””[دوجوم انأف

 .(117ص «قباس عجرم) .يريوك اهركذ ءسيروم يرنه ىلإ تراكيد ةلاسر نم (1)
 ضرعي ثيح :يعيبطلا رونلاب ةقيقحلا يف ثحبلا راوح يف ٌكشلل يزكرملا عضولا ناك (2)

 هلامعأ يف هيلع وه امم رثكأ اًئيب «ةيعانص تارابتعا نود نم ةيساسألا هتارّوصت تراكيد

 ىلع متنأو «ٌكشلا مكنكميا : الئاق «تراكيد لثمي يذلا «سكودوأ حضري ءاذكهو .ىرخألا

 ٌكلشلا مكنكمي له نكلو «نساوحلا ربع الإ اهتفرعم مكيتأت ال يتلا ءايشألا لك يف .باوص
 مكنإ نوكشت نيذلا متنأ ؟ال مأ نوكشت متنك اذإ اميف نيقي نود نم ءاقبلاو .مكّكش يف

 .«نولعفت امم رثكأ هيف ٌكشلا نوعيطتست ال مكنأ ةجرد ىلإ اًسحيحص كلذ نوكيو ءنودوجوم

 . (©اهأ306 هل, م680 .ع .ه يلصألا صنلا يف ةيسنرفلاب دهاشلا درو)

 ردصملا) .«دوجوم انأ - ءركفأ انأ» :هسفن ءيشلا وهو .كلذك وأ ءةدوجوم انأف ٌكشأ انأ» (3)
 ينأ مص اذإ هنأل» :ٌقتشم عباط دّرجم لعفلاب هل تراكيد ىدل ريكفتلل امّْنِإ .(687ص «قباسلا
 نأ لهف لعفلابو 0 «لثملاب هنإف «كلذ يف ٌكشلا عطتسأ مل املثم .كشأ
 هذهل ةمظانلا ةركفلا َّنِإ .(686ص «قباسلا ردصملا) «ام لكشب ريكفتلا ريغ رخآ ءيش ٌكشلا
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 تاراسملا ْنأ جتنتسي تراكيد ْنِإف « ييعو يف كش راسم دوجو ظحالأ ام ءيش

 ثحب عوضوم حبصت نأ اهنكميو اهب ٌصاخ نيقي اهل ناسنإلا ركف يف لصحت يتلا
 .ناطبتسالا لامعتساب

39 

 كرتشملا ّنسسحلا نادقفو ناطبتسالا

 لاغشنالا لب همسج وأ هحور ةلاح يف ناسنإلا ركف ريكفت ال «ناطبتسالا ْنِإ

 ةيهام يه هذهو) صاخلا هنومضم سردي وهو يعولل ضحنلا يفرعملا
 «مهأغم دم« ركفأ انألا اًمئاد موهنام ينعي ثيح «يتراكيدلا ريكفتلا .ءمهته6ه لا

 ءيش يأل لخد ال ءانه هنأل لا رفوي نأ بجي (يتاذ يف 0 انأ موتامتع

 ناسنإلا هجاويو «جوتنملا جتنم :م الإ دحأ لخدتي 5 ءهسفن ركفلا هجتنأ اه ىوس

 «ةيئايزيفلاو ةيعيبطلا مولعلا أدبت نأ لبقو .هسفن عم الإ دحأ الو ءيش ال عم

 ءيش مهفو ةفرعم ىلعو ءاقتلالا ىلع اًرداق ناسنإلا ناك ام اذإ لؤاستلا يف ءريثكب

 ناسنإلا نأ نم .ناطبتسالا يف «تدكأت دق ةثيدحلا ةفسلفلا ّنإف ءهسفن ادع رخآ

 ديدجلا ناطبتسالا جهنم هرفو يذلا نيقيلا ْنأِب تراكيد نمآ دقل .هسفنب الإ متهي نل
 ءهدوجو نيقي «هنيقي لمحي ناسنإلا ّنإف .ىرخأ' ةرابعبو ."'”دهوجوم  انألا نيقي وه

 ملاعلا ةيعقاو قّقحت نأ عيطتست ال اهنأ مغر «يعولا لاغتشا ةيلآ نإ ؛هتاذ لخاد

 ءريكفتلاو سيساحألا ةيعقاو ءٌكش نود .دّكؤت «لقعللو ّنساوحلل ىطعُم هرابتعاب

 تاراسملا [281] هذه تسيلو .ركفلا يف لصحت يتلا تاراسملا ةيعقاو : يأ

 نود كشلا عيطتسن نل» هنأ نكلو دجوأ نأ نود ركفأ نأ عيطتسأ ال ينأ ةتبلا تسيل ةفسلفلا
 طءامعنموور ظاغامولع ع4. ؛اهباستكا عيطتسن يتلا ىلوألا ةينيقيلا ةفرعملا وه كلذ نأو دجون نأ
 ديكأتلاب تسيل اهسفن ةجحلا نإ [.ع .ه لصألا يف ةيسنرفلاب دهاشلا درو) 851 7
 2و6 انطءعم ةئطلاعم ةلاسر ىف .لاثملا ليبس ىلع ءاّبيرقت افرح اهدجن نأ نكميو ةديدج

 ديحولا نيقيلا وه كلذ ْنأِب ةينمضلا ةركفلا نود نم كلذ نكلو «سطسغوأ سيّدقلل 3لصفلا
 ةجحلا نوكت نأ نود ءامومعو ؛(.ع .ه لصألا يف ةيسنرفلاب) عداخم هلإ دوجو ةيناكمإ دض
 .ىفسلفلا قسنلل هفن ساسألا

 لاقُي نأ يغبني ناك :هشتين ظحال امك «هنأو ءاّيقطنم أطخ ءهدوجوم انأف ركفأ انألا» نمضتي («1)
 تبثي ال وتيجوكلا هنع رّبعملا يركفلا يعولا نأ يلاتلاب لعموتأم, كوم ءمهت121602ع5 ذالطألا

 .انه انمامتها بطقتست الو ىرخأ ةلأسم هذه ءدوجوم يعولا نأ ءطقف تبثي لب دوجوم ينأ
 ملتءاجوءطعر االالاع جبع 81ةعطغ, 259848. :رظنا
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 درفلا حبصي امدنع يتلاو دسجلا يف لصحت يتلا ةيجولويبلا تاراسملا نع ةفلتخم

 نوكل اًرظنو .دسجلل ةيفيظولا ةيعقاولاب ءرملا عنقت نأ ءاًضيأ ؛عيطتست ءاهب اًيعاو

 يعقاو يعولا ملاع َنإف « املحو الاخ نضرعتت 7 امب «ةيعقاو اهتاذ مالحألا

 يعولا نم اًقالطنا جتنتسأ نأ ليحتسملا نم نوكيس هنأ لكشملاو .ةيافك

 صاخلا دسجلا نّمضتي كلذو ءام دسجل نهارلا لكشلا «ةيدسجلا تاراسملاب

 ٌسَحُي يتلا تاساسحإلاب ضحملا يعولا نم جورخلا اًليحتسم نوكي ثيحب «درفلل
 «ساسحإلا نم اًءزج هب سحن يذلا ءيشلا اهيف حبصي يتلاو «هساوحب اهيف ءرملا

 نأ نكمي ىرت يتلا ةرجشلا نإ .هتبيكرتو هناولأو هروصو «هلاكشأب عقاولا لخاد

 يتلا ةرجشلا لثم اًمامت ءرظنلا ساسحإ ىلإ ةبسنلاب ةيافكلا هيف امب ةيعقاو نوكت

 «ملحلا مودي ام ردقب ملاحلا ىلإ ةبسنلاب ةيافكلا هيف امب ةيعقاو نوكت اهب ملحن

 .ةيعقاو ةرجش ءاّدبأ ء.حبصت نأ عيطتست امهنم ةدحاو ال نكلو

 «هلل دوجو ال نأ تابثإ اجاتحا دق زتنبيلو تراكيد ْنأف ةريحلا هذه ببسبو

 نم رخستو ملاعلا مكحت ةريرش حورل دوجو ال هنأ ىلع نهرب دق لوألاف ءهتبيط لب
 لضفأ وه «ناسنإلا هنمض نمو «ملاعلا اذه ْنأ ىلع نهرب دق رخآلاو «ناسنإلا
 زئبيل لنم ةفورعملا ءاًرصح ةثيدحلا تاريربتلا هذه زيمي امو .ةنكمملا ملاوعلا

 «ىمسألا نئاكلا دوجوب قّلعتي ال ٌكشلا ّنأ وه ىهلالا لدعلا تايرظن اهرابتعاب

 يف ىطعُي امك «هفاشكناب قّلعتي لب «هتالع ىلع هيف دقتعي ءسكعلا ىلع ءيذلا
 نيب تاقالعلا باوص ىرحألاب وأ «ملاعلاو ناسنإلا هاجت هاياونو ةاروتلا ديلقت

 ىلع يوتحت ةعيبطلا وأ ةاروتلا نأ يف َكشلا ْنِإف امهنيب نمو .ملاعلاو ناسنإلا

 «كلذك وه امب قفاشكنالا نأ اًميدق حّضَو دقلو «هتاذب ُنّيب رمأ وه «يهلإ فاشكنا

 .امهيلك ىلإ ةبسنلاب نومضم ريغ وهو «لقعلل ةقيقحلاو ٌنساوحلل عقاولا رس يشفي
 ةثياحملا مهولا ةبرجت نع اقثبنا دق ءعداخم هلإ ةركفو هلإلا ةبيط يف كشلا ّنأ ريغ

 هيدافت نكمي ال لكشب هرركتل اًماليإ دشأ مهو وهو «ةديدجلا ملاعلا ةبؤر لّبقتل
 رّيغت نأ اهناكمإب انبكوك ماظنل سمشلا لوح زكرمتلا ةعيبط لوح ةفرعم ال هنأل

 يف بيغتو قرشتو «ضرألا لوح رودت يهو «موي لك «ءسمشلا ةدهاشم ةلأسم

 مل ام اذإ ءناسنإلا نأ ول امك حضّتا امدنع ءبسحف نآلا هنإو .ةدّدحملا اهنكامأ

 ىلإ اًعودخم «ٌّكش الب «ءنوكيس ناسنإلا ّنإف ءهراظنملا ةثداح ببسب كلذ نكي

 ناسنإلا مّلعت امّلكو ؛اًمامت ٌكفلل ةلباق ريغ هلإلا ىلإ قرّطلا حبصت اهدنعو .دبألا
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 تاياغلا يه امو «ثعاوبلا يه ام مهفي نأ هل نكمأ ام لقأ ؛نوكلا لوح رثكأ

 لدعلا تايرظن يف هلإلا ةبيط ْنِإ [282] .قلخُي نأ نوكلل نكمأ اهلجأ نم يتلا
 ال ةبيط يهو ؛طبضلاب لعدد ء> طهءطقس8 قراخلا ثودح ةيفيك «نذإ يه يهلإلا

 دجاوت) تراكيد ةفسلف يف عقاولا ذقني ام وه اذهو «تالاحلا ىصقأ يف رسفُت

 ءيشلاو ركفملا ع« ءيشلا : يأ ع5 هركاعم5هو 565 «0جعنات55 أعم دادتمالاو ركفلا

 ."”زتنبيل ىدل ملاعلاو ناسنإلا نيب قبسملا مغانتلا ذقني هرابتعاب (دتمملا

 تحبصأ هلجأ نم يذلا ببسلا يلاتلابو «يتراكيدلا ناطبتسالا ةراهم نإ
 ثيدحلا رصعلل ينهذلاو يركفلا رّوطتلا ىلإ ةبسنلاب اًمامت اًدج ةمهم ةفسلفلا هذه
 اذه ءايشأ لك قارغإل ةليسو هرابتعاب ةيعقاواللا سوباك لامعتسا ىلإ الوأ دنتسي
 يعولا يف تفشُتكا يتلا «ةدهاشملا ةرجشلا» ْنِإ .هتاراسمو يعولا رايت يف ملاعلا

 هتاذ يف اًنايك ءسمللاو رصبلا يف تطعأ يتلا ةرجشلا دعت مل ناطبتسالا ةطساوب

 ىلع يعو عوضوم ىلإ هليوحتبو .داسفلل لباقلا ريغ صاخلا اهلكشو اهتيهام عم
 اًءزجو اًمسق حبصي هنإف ءاّمامت يلايخ ءيش عم وأ ةطيسب ىركذ عم ىوتسملا سفن

 هرابتعاب ءطقف ءءرملا هفرعي يذلا :يأ «يعولا اذه نم ءهسفن راسملا اذه نم

 نم نسحأ انركف ئهي نأ هتعاطتساب ءامّبر «ءىش الو .ةمئاد ةكرح ىف اًرايت

 نم رثكأ «ةيرذ رهاوظل تاماود ىلإ ءايشألاو ةئاط ىلإ ةنكمملا ةداملا لالحنا

 ىلإ ىرحألاب ءوأ «ةيتاذ ركف تايعضو ىلإ يعوضوملا عقاولل لالحنالا اذه

 تايوتسملا ىلإ ةبسنلاب ةهاجو رثكأ ىتح ناك دق اذهو :اًيناثو .ةيتاذ ةينهذ تاراسم
 دق يلكلا ٌكشلا ّدض نيقي نيمأتل يتراكيدلا جهنملا ْنِإف ءثيدحلا رصعلل ةيلوألا

 يئايزيفلا ملعلا نم اهجاتنتسا نكمي يتلا ةهادب رثكألا ةجيتنلا عم ةّقد رثكأب قباطت

 رهظت «يلكلا ٌكشلل نكمملا ديحولا لحلا يهو كءان5 6« 7020طف22 هرابتعاب برلل ةيصاخ نإ (1)
 ٌكشلا بيس ىصقأ يكل ثلاثلا لمأتلا ىف لوقي هنإف اذكهو «تراكيد تالمأت ىف صوصخلاب

 نأ نلع بجي هنإف «دوجوم هنأ ىلإ تلضوت ام اذإو. ةةلإ دجوي ناك ام اذإ ضخفتا نأ بجي#
 يننإف «نيتقيقحلا نيذه ةفرعم نود نم هنإ ثيحب :اًركام نوكي نأ هتكمي ام اذإ كلذك صخفتأ

 :سماخلا لمأتلا ةياهن يف جتنتسي وهو .؟رخآ ءيش يأ نم اًئقيتم نوكأ نأ يناكمإب هنأ نّيبتأ ال

 ٌبرلل ةديحولا ةفرعملا ناعبتي هتقيقحو ملع لك نيقي ْنأِب ءريبك حوضوب فرتعأ يننإف اذكهو»
 درو) ؛رخآ ءيش يأ ءاّمامت فرعأ نأ يناكمإب نكي مل ؛هفرعأ نأ لبق يننإ ثيحب :يقيقحلا
 مافتملع هلر مم. 208-177. .(. ع .ه لصالا يف ةيسنرفلاب نادهاشلا
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 ىطعم اًئيش اهرابتعاب ةقيقحلا ةفرعم ىلع اًرداق ءرملا نكي مل ولو :ديدجلا

 العفو .هسفن وه هلعفي ام فرعي نأ «ٌلقألا ىلع «ناسنإلا ناكمإب هنإف ءاقوشكمو
 ء«ثيدحلا رصعلا يف اًيمومع اًلوبق رثكألاو اًعويش رثكألا حبصأ دق فقوملا اذهف
 رخآ دعب اًليج عفدي يذلا وه ؛هيلع موقي يذلا ٌكلشلا نم رثكأ [283]عانتقالا اذهو

 .مّدقتلاو فاشتكالل اًمئاد ةعيرس ةريتو ىلإ ةنس ةئمثالثلا قوفت ةّدمل

 رقت ىتلا ةينمضلا ةحورطألا» ىلع لماكلاب سسؤم ىتراكيدلا لقعلا ْنِإ

 يف 5 ظفاحي انوي شيت يسوحتلا باق اا «طقت هناكمإب ركفلا نأ

 نوكي نأ يغبني .ىمسألا ىلعألا هلثم نإ .6”2هسفنب وه هلخادب ءام ىنعم
 روصلا ةفرعم ال :يأ .ثيدحلا رصعلا اهمهفي امك ةيضايرلا ةفرعملا «ىلاتلاب

 ةلاحلا هذه يف ءوه هركف اهجتنأ يتلا روصلا لب ءركفلا جراخ ةاطعملا ةيلاثملا

 ءايشأ ةطساوب َساوحلا جاعزإ «ىرحألاب وأ  ةراثإ ىلإ ىتح جاتحي ال ةصاخلا

 دعاقت ةجيتنا ديهتياو هربتعي ام ديكأتلاب ىه ةيرظنلا هذهو .هسفن ريغ ىرخأ

 يذلا ديحولا ءاّميدق ناك يذلا «كرتشملا ّسسحلا ّنأل .©”كرتشملا ّنسحلا
 لخاد ةميمحلا ةصاخلا اهتاساسحإ عم ىرخألا ساوحلا لك جامدإ نم نكمي
 حبصأ دق «يئرملا ملاعلا ىلإ ناسنإلا رصبلا لخدُي املثم «كرتشملا ملاعلا

 ّسحلا اذه كلذك نآلا يِّمُّس دقلو .ملاعلاب ةقالع يأ ريغ نم ةينطاب ةكلم نآلا

 ءهيف نآلا رشبلا كرتشي امو .عيمجلا نيب اًكرتشم ناك دق هنأل بسحف اًكرتشم

 رصحب هيف اوكرتشي نأ مهنكمي ال ام اذهو «مهناهذأ ةينب لب ملاعلا سيل

 .7”رشبلا عيمج ىدل ةلئامتم نوكت نأ اهنكمي مهدنع ريكفتلا ةكلم نإ ؛ ىنعملا
 :يأ «ةباجإلا سفن انلك بيجنس اننإف نينثا عم نانثا لكشم ىطعُت امدنعو
 .هسفن كرتشملا ٌسحلا ريكفت جذومنأ اًدعاصف انه نم اذهو ةعبرأ

 اًباسح» حبصأ ءزيوه ىدل وه امم لقأ سيلو «تراكيد ىدل ءلقعلا نإ

 م. حل. 8 طتغطعمل, 1طع ءممععمأا ه5 8!دل1تع (فصس ثعطمت» ءك0)م32 (1)

 ىدل كرتشملا ٌسحلا بايغ دقنو للح نم لوأ ١/100 وكيف ناك دقل .43 ص «قباسلا ردصملا (2)

 106 مموأام [ةمم0115 5210102023 7801026, ءطقص. 3. رظنا .تراكيد

 ناسللا يف ؛ثيدحلا رصعلا لماكل زّيمم يئطاب ٌسح ىلإ كرتشملا سحلل ليوحتلا اذه ()

 ممدادمله ةرابعو ةميدقلا ةيناملألا يف 6ةصعاهةلده ةملك نيب فالتخالاب هيلإ راشُي ءيناملألا

 .ىلوألا ضوعت يتلاو ةثادح رثكألا 11مم ءط عم س4
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 .ةظحل يأ يف ناسنإلل نكمي راسم ةكلم :يأ «جاتنتساو طابنتسا ةكلم :«جئاتنلل
 دعي مل  تايضايرلا ةرئاد يف ىقبن يكل  ناسنإلا اذه ركف َّنِإ .هسفن يف اهريثي نأ
 قسانت يف نامسق اهيف نزاوتي ةلداعم ةباثمب ««ةعبرأ يواست نينثا عم نينثا» ربتعُي

 عم نانثا هيف حبصي راسم نع اًريبعت اهرابتعاب ةلداعملا مهفي نكلو ءٌصاخ يهيدب

 نكمملا نم [284] عمجلل ىرخأ تاراسم جاتنإ لجأ نم ةعبرأ [نايواستم] نينثا
 سحلا ريكفت اهنأ ىلع نآلا مّدقُت يتلا ةكلملا هذه اهّنِإ .ةياهناللا ىلإ ريست نأ

 نع ركفلا عطقني امدنع ثدحي ام وهو .هسفن عم وهلي وهو ركفلا هنإ ؛كرتشملا

 ةكلهم «قئاقح» يه وهللا اذه جئاتن ْنِإ .طقف هسفنب اَّلِإ «رعشي» ال امدنعو عقاولا
 سيل ءرخآ ناسنإ ركفو ءام ناسنإ ركف نيب ةيئنبلا فالتخا ّنأ ضورفملا نم هنأل

 ءدجوي نأ نكمي يذلا فالتخالا ناك امهمو .امهيدسج فالتخا نم رثكأ اًريتعم

 َّنإَف انهو .ناصح ةّوق لثم ساقُت نأو ربتخت نأ نكمي «ةينهذ ةوقل فالتخا هنإف
 نوكت نأف:«ةلوهم ةّقد اذ حبصي القاع اًناويح هرابتعاب ناسنإلل ميدقلا فيرعتلا
 نيب كرتشم ملاع يف ةيناويحلا سمخلا ساوحلا جمدنت هب يذلا ىنعملا نم ةمورحم

 ىلع ةرداق تاناويح ىوس «لعفلاب .ءتسيل ةيحلا تانئاكلا ّنإف ءرشبلا لك

 .«جئاتنلا ريدقت» ىلعو ءريكفتلا

 «لازي امو ءناك دق سديمخرأ زاكترا ةطقن فاشتكال ثياحملا لكّشملا نإ

 يف شيعي هنأ ظحال دق «ّيضرأ نئاك اهيلع رثع دق ضرألا جراخ ةطقنلا هذه نأ

 قيبطت لواحي نأ دّرجمب كلذو بقع ىلع سأر وه لب بسحف اًقلتخم سيل ملاع
 ةطقن لقن يف لّثمت دق يتراكيدلا لحلا ْنِإ .هطيحم عقاو ىلع ملاعلل يلكلا هرّوصت

 وهو «ىمسألا ةيئادحإلا هرابتعاب :هرايتخاو '”هسفن ناسنإلا ىلإ سديمخرأ زاكترا
 يه ةيضاير غيص راطإ لخادب اًنيقيو ةيعقاو هسفنل يطعي يذلا يرشبلا ركفلا لكش

 لازتخا] ملدعانم ؟كءمانقعءم 20 مقاطعسهأءه أدبم نإف ءانهو .ةصاخلا هتاجتنم

 نم قسنب ٌسحلا يف ىطعم وه ام ضيوعت نم نكمي ريهشلا [تايضايرلا يف مولعلا

 هنأل١ تراكيد ىدل ةيعاو ةيلمع تناك هسفن ناسنإلا ىلإ سديمخرأ ةطقنل ةلقنلا اذه ْنِإ (1)
 ىلع تحرط يننإف ةلوحتم ريغو ةتباث ةطقن نم اًقالطنا وه املثم ءيلكلا ٌكشلا اذه نم اًقالطنا
 دهاشلا درو «ملاعلا يف دجوت يتلا ءايشألا لك نمو مكنمو «ءهللا نم ةفرعملا ّقتشأ نأ يسفن

 8 عءطعمءطع لع 18 /ةءلاقر صب 0 ع لصألا يف ةيسنرفلاب
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 زومر نيب ةيقطنم طباور ىلإ ةيعق اولا تاقالعلا لك لحنت ثيح ةيضايرلا تالداعملا
 جاتنإب ؛هتمهم قيقحتب ثيدحلا ملعلل حمسي ضيوعتلا اذه ّنِإ .ناسنإلا عنص نم
 حورلا الو هلإلا ال هنأ يه ةماسملاو .")اهاري نأ ديري يتلا ءايشألاو رهاوظلا
 .ةعبرأ نايواسست نينثا عم نينثا نأ ةلأسم ربيغت ناعيطتسي ةريرشلا

[285] 40 
 ةثيدحل ا ملاعلا ةيؤرو ريكفتلا

 نكم دق يناسنإلا ركفلا يف سديمخرأ زاكترا ةطقنل يتراكيدلا ليوحتلا نإ
 عقاولا نم اًمامت هرّرح اذكهو ,.بهذ امنيأ هلخاد هلمح نم .ٌكش نود «ناسنإلا
 ام ردقب اًمنقُم اًدبأ نكي مل امّبرو - ضرألا نطاق ةيعضو نم هرّرح :يأ  ىطعملا
 .©0.دّربي نأ ضرتفملا نم ناك يذلاو هنع قثبنا يذلا يلكلا ٌكشلا هيلع ناك
 دنع ةعيبطلا ءاملع هجاوت يتلا تريحلا يف دجن اننإف .تالاحلا لك يفو «مويلاو
 ةيادب ذنم ةفسالفلا عجضم ٌضّقت يتلا سيباوكلا سفن مهتاراصتنا ربكأ فصتنم
 ةلثكلا لثم .ةيضاير ةلداعم ةلأسم يف انقرؤي سوباكلا اذه نإ .ثيدحلا رصعلا
 عئاقو عم قافتاللو رهاوظلا ذاقنإل ءطقف ةهجّجوم ءلصألا يف «تناك يتلا  ةقاطلاو
 فلتخا املثم اًمامت فلتخم لكشب «كلذك ءرسفُت نأ نكمي يتلا ةظحالملل ةلباق
 ليوخت قيقحتل «لعقلاب«ةيلباق كاد تماجستالاو ةطاسلا يف كيريركر سويبلطب
 ىضايرلا ؛ليوحتلا» َّنإ ثيحب .حيحص سكعلاو «ةقاط ىلإ ةلتكلل اًدج يعقاو
 دعا ةرهاظلا هذه اهنإ ؛عقاولا يف اليوحت قباطُي «ةلداعم لك يف ينمضلا
 تناك امهم ةركف يأ نود نم تفِشُتكا دق «ةيضايرلا تالداعملا قاسنأ َّنِإ ثيحب
 يف ةشهدم ةيحالص ىلإ لاقتنالا لبق يربخلا ىنعملا ىتح وأ قيبطتلا نع ءاهتلاض

 ةظحالملا رهاوظلا جاتنإ يف هتمهم» بسحب ملعلا (روكذم عجرم) 287281 كنارف فّرعي (1)
 .«اهيف بوغرملا

 ركفلا ررحتس ةيبسنلا ةيرظن ّنأو ,«هزواجتب ٌكشلا ىلع بلغتلا نكمي» هنأ رريساك تسنرآ لمأ (2)
 زاجنإ ىف انتقيرطلا ةثياحملا ةيفروموبرثنألا نم :يأ ء«ريخألا يضرألا هئّبشت» نم يرشبلا
 يل نمالا دهر. (389-0382 ىم «روكذل عجرت) ةتاطزلاو ناكملل يريغنلا جنايتلا باصعا
 تايطعملا ةيلوقعمب قلعتملا لب «ةيملعلا ساحورطألا ةيحالصب قلعتملا ال .ٌكشلا ْنِإف ,ققحتي
 .ةريخآلا تاينيرشعلا لالخ رّزعت دق .ءسكعلا ىلعو «ةيملعلا
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 نأ هيدافت نكمي ال يذلا جاتنتسالا يف رثكأ اًكبرم سوباكلا نوكيو «نياتشنيأ ةيرظن

 ىتح ةصلاخلا تايضايرلا تاينب ىلإ ةبسنلاب لبقت نأ بجي قيبطتلا اذه لثم ةيناكمإ»

 نم ام اًددع ىرحألاب وأ ؛هلمكأب انك نأ اًحيحص ناك اذإو .'!”«ةبارغ رثكألا

 ناك يعامج لكش يأ «تبثتس»و دوجولا يف قثبنتس لماكلاب ةفلتخملا ناوكألا

 وهو دعسي نأ «ةرتفلو «العف ناسناإلل نكمي اهدنع «هنّوك دق ىناسنإلا ركفلا 3

 ركفلا نيب :يأ :©”«ءايزيفلاو ةصلاخلا تايضايرلا نيب مغانتلا» ديدج نم تبغي
 ام اذإ لءاستي ال نأ هيلع بعصلا نم نوكيس نكلو .نوكلاو ناسنإلا نيبو «ةّداملاو

 اهب ملُح دق ةيؤر ّلك هيف نوكت ملح ملاع ءاّيضاير اًمبسم اًممصم ملاعلا اذه نكي مل

 زّرعتسو .ملحلا مودي ام ردقب طقف عقاولا عباط كلمت هسفن ناسنإلا اهجتنأ دق

 يف ةيهانتماللا ءايشألا ملاع يف رركتت يتلا ثادحألا نأ فشتكي امدنع هكوكش

 يف زمألا وه املثم ماظتنالا سفنو نيناوقلا سفن عّبتن «ةرذلا ملاع :يأ ءرغصلا
 اذه ْنأ ودبي امو .””ةيبكوكلا تاموظنملا :يأ ءربكلا يف ةيهانتماللا ءايشألا ملاع

 ىلع لصحن اننإف كلفلا ملع رظن ةهجو نم ةعيبطلا انلأس ام اذإ هنأ وه هيلإ ريشي
 اننإف ءضرألا رظن ةهجو نم ةيكلفلا انثاحبأب انمق ام اذإ امنيب «ةيبكوك قاسنأ

 .ضرألا ةيزكرم ىلع موقت ةيضرأ تاموظنم ىلع لصحن

 ةبرجت لك زواجتب رهظملا نع يلاعتلا انلواح املك اننإف تالاحلا عيمج يفو

 بسح وهو «دوجولا رارسأ رخآ نع فشكلا ةيغب انتاودأ انتناعأ ام اذإ ىتح ةيسح

 بيجع لكشب ّيوق هنكلو ءاّدبأ رهظي ال ثيحب اًّدج ينمض يئايزيفلا ملاعلل انتيؤر

 .443ص ءقباسلا ردصملا (1)
 زد آم:عماخ, ظامفاعتل 220 811مل هك ةلعن, 10351 ظهانتم ن0 2عأألا [1عممقما 130121027ةلكن, )2( 

 .(419ص ء.روكذم عجرم) .رريسأك نم عطتقم 1 ءادنتا اة 5مصصعم, (1913)

 اًيهيدب ودبيل هنإف .عقاولاو قطنملا نيب قفاوتلل ءرخآ قفاوت فيضأ ام اذإ ٌكشلا اذه نكسن الو (3)
 كلتمت نأ اهناكمإب نوكي نل ةداملل ةيسحلا تايفيكلا ريسفتل تلمعّتسا اذإ «تاينورتكلإلا ْنأ

 نم ؛«تايفيكلا هذه ببس ةلأسم نوكتس «ةلاحلا هذه يف هنأ امي ةيسحلا تايفيكلا هذه اًدّيج

 1[1ءاقعدطعمو, ؟7ةملا ا هعمعم ذه لعم .؟ءارولا ىلإ وطخ عجارتتس لب «لح نود

 حبصأ امدنع هنأ وه نيباترم حبصنت انثوك ببسو مسدس لان دمعم للعم ]131 55عم قتلا, 566

 ةيأ كلمت ال «ةداملا» نأ فاشتكال ةيقطنملا ةرورضلا هذهب نيعاو «نمزلا رورمب» ءاملعلا

 .ةدام ىّمست نأ ةّبلا اهناكمإب دعي مل ءطقف تايفيك
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 مزوكوركاملا مكحت لاكشألا سفن نأ فشتكت اننإف ءرهاظملا لك جتني هنأ ّدح ىلإ

 «كلذك انهو .انتالآ ىلع تاقيلعتلا سفن ىلع لصحن نحنو «ةيوس مزوكوركيملاو
 يكل نكلو ءديدج نم اهانفشتكا دقو ءنوكلا ةدحوب عتمتسن نأ ةظحلل اننكمي هنإف
 ؟مزوكوركيملاب وأ مزوكوركاملاب ةيلعف ةلص اذ انفاشتكا ناك ام اذإ اًمحال لءاستن

 عضوو تاودألا ركتبا يذلا ركفلا ءٌّصاخلا انركف لاكشأ عم طقف انلماعت ام اذإو

 - ةعيبطلا ىلع هنيناوق ىلمأ طناك ريبعت بسحو - ةبرجتلا طورش ةلئاط تحت ةعيبطلا
 انم رخست [287] ةريرش حور يفك ىلع انك ول امك «لعفلاب اننإف هذهك ةلاح يفو

 ال اننإف ءنوكن ال اًمع انثحب لاجم ناك امهم هنإ ثيحب ةفرعملل انشطعت طبحتو

 .نصاخلا انركف لاكشأ ريغ ىقلن

 ايجولونوركو رثكأ اهلّبقتن يتلا ةجيتنلا ءاّيقطنم وهو «يتراكيدلا ٌكشلا نإ
 ةطقنل يرقبعلا لقنلا نورق ةّدمل هعفر دق «يليلاغ فاشتكال ةرشابم رثكألا ةجيتنلا

 ردقب لوطي ىدمل «ّلقألا ىلع .كلذو ءهسفن ناسنإلا لخاد ىلإ سديمخرأ زاكترا
 ةطساوب قّقحت يذلا «ءايزيفلا ةيضاير نكلو .يعيبطلا ملعلاب مامتهالا متي ام

 ةريخألا هتايوتسم ىف هل ناك دق «ةفرعملا فده نم َنساوحلل قلطملا ىلختلا

 ىلع ناسنإلا ةعيطل لاؤس ّلك نأ رثكأ ةلوبقملا نكلو ةرظسملا ريغ ةحبتلا

 يأ اهقباطي نأ نكمي ال ةيضاير لاكشأ تارابع يف هنع ةباجإلا نوكت ةعيبطلا
 دنعو .2'' ةيسحلا انبراجت دعب جذومنلا ينبي نأ ءرملا ىلع هنأ امب «ةتبلا جذومن

 ةلاحلل ةثياحملا «ةيسحلا ةبرجتلاو ركفلا نيب طبارتلا نأ ودبي ىوتسملا اذه
 ثيدحلا ملعلا ميهافم «ةقيقح» ْنأ ةينقتلا تبثت امنيبف :هسفنل رأثي هنأ ودبي «ةيرشبلا

 جئاتن قّبطي نأ ءاّمئاد ناسنإلا ناكمإب هنأ نم رثكأ تبثت ال اهنإف ءاّديرجت رثكألا

 اًرداق اًمود نوكيس يتلا ةيعيبطلا رهاوظلا ريسفتل لمعتسي قسن ّيأ مهي الو ءهركف

 ةنماك ةيناكمإلا هذه تناك دقلو «لعفلاو عنصلل يهيجوت أدبم ةباثمب اهدامتعا ىلع

 ةيمقرلا قئاقحلا نأ ىلإ نظفتلا لصح امدنع ؛ةثيدحلا تايضايرلا تايادب يف ىتح

 ةنمزأ يفو رغصأف رغصأ ةافاسم يف ةينهذلا اننيعأ ذفنت ام ردقب» :رجندورش نيفريأ ريبعت بسح (1)
 ماسجألا يف هظحالن امع اًمامت ةفلتخم دج ةقيرطب فّرصتت ةعيبطلا ىرن اننإف ءرصقأف رصقأ
 تاذ انبراجت قفو ينهذ جذومن ّيأل نكمي ال هنأ ّدح ىلإ ءانطيحم يف ةسوململاو ةيئرملا

 5ءكعوعع ةصل ططنصسقماسرتعر 1952, 5... .«اًيقيقح نوكي نأ ةريبكلا سيياقملا
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 يف هعم نهارلا ملعلا لمح اذإف «يلاتلابو .ةيناكم تاقالع ىلإ مجرتُت نأ نكمي
 يف ىطعُم «ليصأ ماظن» عم لماعتن اننأ «تبثي» يكل ةيئقت تاحاجن «هتريح

 :يتآلاك اهتغايص نكمي .ةغرفم ةقلح يف طقس دق هنأ ودبي هنإف «''”ةعيبطلا
 هذه اولمعتسا كلذ دعبو ءمهبراجت نيب اوفلؤي يكل مهتايضرف ءاملعلا غاص دقل

 نولماعتي مهنإف «زاجنإلا اذه لك ةليطو «مهتايضرف نم اودكأتي يكل براجتلا
 , 2 رفا ةعيبط عم ىهيدب لكش

 حبصي نأ ىلع اًرداق اًمئاد ودبي ةبرجتلا ملاع َنإف ءىرخأ ةرابع يفو[288]

 ىلع ناسنإلا ةّوق يّمني نأ هناكمإب نوكي امنيب اذهو «ناسنإلا عنص نم اًعقاو

 روصعلا تعاطتسا ام لك اًريثك ىطختي ملاع راكتبا ىلع ىتحو ؛لعفلاو عنصلا

 ناسنإلا يمري ام اذه َنإف ظحلا ءوسلو «لايخلا يفو ملحلا يف هلّيختت نأ ةقباسلا

 دودح لخادو صاخلا هركف نجس ىف  قالطإلا ىلع ةظاظف رثكألا لكشلاب -

 ةرداق هتقبس يتلا روصتلا رك تناك ام كير امدنعو .هسفن وه اهركتبا يتلا موسرلا

 ةعيبطلا ّنأ فشتكيس هنإف ٍءوه هنوكي ال ام عقاو بيرجت ىلع :يأ هقيقحت

 ىف ةعيبطلا كولس بسحب اًنوك رّوصتن نأ ليحتسملا نم هنأو ءاهنم ناتلفي» نوكلاو

 نإ اّيلآ اهمجرتي نأ ناسنإلا عيطتسي يتلا اهسفن ئدابملا عم قباطتلا يفو «ةبرجتلا
 ةروص نوكن نأ اننكمي ال ءايشأ دوجو يف لثمتي ال انه ديدجلاو .يلعفلا عقاولا

 3 ةصك 1 دسم ععم ذم لعم من صل13 عم, 4 غرب زيه رينراف (10)

 لياف نوميسل رينم لاقم ىف ةروكذم كنالبل ةحورطأ ؛نوكي ام نسحأك ءاهحّضوت ةطقنلا هذه (2)

 تايرظن لوح راكفأ» ناونع تحت ؛8متنا# 2/0935 /سفون ليميإ» وه راعتسم مساب روشنم)
 : يلي ام ةيسنرفلا ةمجرتلا يف لوقي يذلا (تهطتعر5 كلن ةانل آةةءعيسطعع, 1942) يف «اتناوكلا

 ءاضعأ لاغتشاب ّلقأ طبترم هنإ ةدودحم ريغ تايناكمإ اًيلمع كلتمي ءام ةيضرف عدبم ّنإ١

 ركتبي هنإ :لوقن نأ ىتح نكميو ...لمعتسي يتلا لئاسولا لاغتشاب طبترم وه امم هّساوح
 ءام ةيضرف دّكؤت نأ سيياقمل ةئبلا نكمي ال هنإف ببسلا اذهلو ...هلايخل ةمئالم ةسدنه هسفنل
 .«بسحف ؛كاذ وأ ردقلا اذه ىلإ مؤالت اهنم جرخت نأ اهناكمإب هنإ ءاهيفنت نأ وأ ةرشابم

 يف كش عضوم حبصأ دق ملعلا نم «هانتمال ردقب نمثأ» ام اًئيش نأ فيك لياف نوميس زربتو
 هذه يف ربكألا لكشملا نأ نّيبت يف حجنت ال اهنأ ديب ؛ةقيقحلا ةركف وهو «ةمزألا هذه

 «جئاتنلا كلت دّلوت» تاحورطألا نأ نم هيف ٌكشلا نكمي ال يذلا عقاولا نع قئبني ؛ةلاحلا
 فورعملا  لاقملا اذه ىلإ ةدوعلاب نيدأ انأو .(.عاه لصألا يف ةيسنرفلاب دهاشلا درو)

 .ىمادقلا يتبلط ىدحإ يهو 876:1 4 ةسنالا ىلإ  طقف ءاّرقلا نم ليلقلا ىدل
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 ليبس ىلع «سفنلا» اهنيب دجوتو ةفورعم اًمئاد تناك دق «ءايشألا» هذه لثمو  اهنع

 سفن اهانلمعتسا دق انك يتلاو اهلّثمن اهارن يتلا ءايشألا ةّدام نكلو  لاثملا

 نكمي ال امم» نوكت اهل اًروص لكشن نأ عيطتسن ال يتلا ةيداملا ريغ ءايشألا

 «لثملاب يفتخي يلاعتملا ملاعلا َنإف «ىطعُملا يّسحلا ملاعلا ءافتخا عمو .«هرّوصت

 «نذإ هنإو .ريكفتلاو رّوصتلا يف يداملا ملاعلا نع يلاعتلا ةيناكمإ هعم يفتختو

 .«اًيلعف هغولب نكمي ال ام ليبق نم» ديدجلا نوكلا نوكي نأ ئجافملا نم سيل

 ءهيف رّكفن اننأ مغر» هنأل ««هيف ريكفتلا نكمي ال ام ليبق نم» كلذك وه لب ءطقف
 رثكأ لب ««ثّلثم ةقلح» لثم ىنعملل اًمادعتا هرابتعاب سيل امبرو أطخلا ليبق نم هنإف
 .000(حّنجم دسأ» نم ريثكب

 ؛هسفن [289] يئايزيفلا ملعلا بلق نآلا يتراكيدلا يلكلا كشلا غلب دقل

 يئايزيفلا نوكلا نأ مص ام اذإ اًنكمم دعي مل هسفن ناسنإلا ركف ىلإ ءوجللا نأل

 نأ ربتعت يتلا ةحورطألا بسحب دكؤم اذهو «ءبسحف لثمتلا نم تلفي ال ثيدحلا

 ريغ كلذ ىلإ ةفاضإ حبصت لب «ساوحلل امهيسفن نع نافشكي ال دوجولاو ةعيبطلا
 .ضحملا لقعلا تارابع يف ريكفتلل ةلباق ريغو ةلوبقم

41 

 لعفلاو لمأتلا بالقنا

 يفو «ثيدحلا رصعلا تافاشتكال ةيركفلا جئاتنلا نم ةيدج رثكألا َلعلو

 نع ةرشابم تجتن نأ ذنم ءاهبتجت نكمملا نم نكي مل يتلا ةديحولا ,هسفن تقولا

 تناك دق «ىتراكيدلا ٌكشلل بحاصملا روهظلاو سديمخرأ زاكترا ةطقن فاشتكا

 ْ .ةيلمعلا ةايحلاو ةيلمأتلا ةايحلا نيب يبتارتلا ماظنلا بلق

 لبق ءناك دق هنإف ءةكلهم بلقلا اذه ثعاوب تناك ٌدح يأ ىلإ مهفن يكلو

 ملعلا ٌّومن يطعُي يذلا قبسملا مكحلا نم انسُفنأ صّلخن نأ اًيرورض ءءيش ّلك

 ةيرشبلا ةايحلا نيسحتو فورظلا ةيمنت يف ةيعفن ةبغرل قيبطتلل هتيلباق ةجحب ثيدحلا
 يف ال ةثيدحلا ةينقتلا لوصأ نوكت نأ يخيرات عقاو ةلأسمل هنإو .ضرألا ىلع

 ريسيتل جودزملا فدهلا لجأ نم اهعرتخا دق ناسنإلا ناك يتلا تاودألا كلت رّوطت

 .(26ص روكذم عجرم) «رجندورش )1(
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 ريغ ثحب يف ءاّرصح ةينقتلا لوصأ نوكت لب «ةيرشبلا ةعانصلا دييشتو هلامعأ

 ىدحإ اهرابتعاب .ةعاسلا ْنإف ءاذكهو .ةيعفن ال ةفرعم لجأ نم اًمامت يقيبطت

 لب «ةايحلل ةيقيبطتلا فادهألا لجأ نم فشّتكُت مل ؛ىلوألا ةثيدحلا لئاسولا

 .ةعيبطلا ىلع براجتلا ضعب ءارجإل ىلعألا ؛««يرظنلا» فدهلا لجأ نم اًرصح

 دق ءاًحضاو يقيبطتلا يعفنلا هعباط حبصأ امدنع ؛عارتخالا اذه نأ دّكؤملا نمو

 ؛نيعرتخملا رظن ةهجو نم نكلو ؛ةيرشبلا ةايحلا حمالم ّدح ىلإ قسنلا لماك رّيغ
 ةيرشبلا زئارغلا ىلع طقف لّوعن نأ انيلع ناك اذإو .ثداح دّرجم ناك دق كلذ َنِإف
 ةينقتلا تاعارتخالا ّنأ مغرو «ةينقتلا نع ةّتبلا مّلكتن نل اننإف «ةموعزملا ةيلمعلا

 ّدح ىلإ تارّوطت الامتحا دّلويس يذلا مخزلا ضعب رجت مويلا يه «دعب ةدوجوملا
 ىلع ظفاحي نأ عيطتسي اًينقت طورشملا انملاع نأ ناحجرلا ليلقل هنإف ءام ةطقت

 .يلمع نئاك اًساسأ وه ناسنإلا نب انسفنأ عانقإ يف حجنن نأ رّدُق ام اذإ ءهدوجو

 دق «لعفلاو لّمأتلا بالقنا ءارو ةيساسألا ةبرجتلا ّنإف ءنكي امهمو [3]

 هتقثل هعضو دعب .ءطقف ىّبلي نأ نكمي ةفرعملل ناسنإلا شظعت ّنأ «طبضلاب تناك
 يف لب نيتمهم ادوعت مل ةفرعملاو ةقيقحلا نوك يف رمألا لثمتي الو .هيدي ةعارب يف

 ناك دقل .لّمأتلا ةطساوب سيلو «لعفلا» ةطساوب الإ امهقيقحت نكمي ال امهنوك

 ىلع نوكلا .ءىرحألاب وأ :ةعيبطلا تربجأ يتلا «ناسنإلا يدي رثأ ؛ةادأ راظنملا

 دق ةظحالملاو لمأتلا يف ةقثلا مدعو لعفلاب ةقثلا بابسأ ْنِإ .هرارسأب حوبلا

 دوجولا لصفنا نأ دعبو .ةيلمعلا ىلوألا ثاحبألا جئاتن دعب ةردق رثكأ تحبصأ

 نيعلل اهسفن نع فشكت نأو «ةقيقحلا رهظت نأ ضورفملا نم دعي ملو رهظملاو
 رهاظملا ءارو ةقيقحلا بّقعتل ةيلعف ةرورض ترهظ دقف ءام ظحالمل «ةينهذلا

 ةفرعملا باستكال ةقثلل ةعاشإ لقأ ام ءيش نكي مل هنإف «ءلعفلابو .ةعداخلا

 ءرملا نوكي يكلو .ضحملا لّمأتلا وأ ةلبقتملا ةظحالملا نم ةقيقحلا بيرقتو

 ءزجني نأ هيلع بجي ناك هنإف فرعي يكلو .دكأتي نأ هيلع بجي ناك هنإف ءاّقثاو

 ءطقف ءّصخت ةفرعملا نأ :الوأ :جودزم طرشب الإ ةفرعملا دّكأت غولب نكمي ملو
 عم لماعتن ثيح «ةيضاير ةفرعم ىلعألا هلثم حبصي ثيحب  هسفن ءرملا هلعف دق ام

 نكمي ةعيبط تاذ تناك دق ةفرعملا ّنأ :اًيناثو  هسفنب نهذلا اهجتنأ دق تانايك

 .لعفلاب رثكأ «طقف ءاهرابتخا
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 امهضعب نع ةيفسلفلا ةقيقحلاو ةيملعلا ةقيقحلا تلصفنا «نيحلا كلذ ذنمو

 جاتحت ال اهنإ «ةدلاخ نوكت نأ ىلإ بسحف ةيملعلا ةقيقحلا جاتحت الو ؛ضعبلا

 لايجأ ةّدع رمألا بلطت دقل .يرشبلا لقعلل ةقباطم الو ةموهفم نوكت نأ ىلإ ىتح
 اذه لماكلاب هباجيل ةأرجلا نم اًردق يرشبلا ركفلا بستكي نأ لبق ءاملعلا نم

 اذإو «يهلإ قلاخ ةعانص نم نوكلا ناكو ةعيبطلا تناك اذإو .ةثادحلا نم بناجلا

 الف ذئدنع ؛هسفن ناسنإلا هجتني مل ام مهف ىلع رداق ريغ يرشبلا ركفلا ناك

 .همهف هنكمي امم ةعيبطلا لوح ام ءيش يأ مّلعت ناكمإ رظتني نأ ناسنإلا عيطتسي

 راسملا تايلآ دّلقي نأ ىتحو فشتكي نأ «هتعارب ةطساوب ءاًّرداق نوكي نأ هناكمإبف

 « هيلإ ةبسنلاب ىنعم ءاّدبأ «قّقحتس تايلآلا هذه نأ ينعي ال كلذ ّنكلو «ةيعيبطلا

 قوف يهلإ فشك ال هنإف ءعقاولا يفو .ةلوقعم نوكت نأ ىلع ىتح ةربجم ريغ اهنأل
 يرشبلا لقعلا ءاّدبأ ءامجاه دق ةضرتفم ةرفنم ةيفسلف ةقيقح الو ضرتفم يلفع
 عم ٌقحب لوقي نأ ءرملل نكميو .ثيدحلا ملعلا جئاتن ضعبل لئامم حوضوب
 ءاّدغ نوكي نل «ةميق هل سيل ودبي ام نأ [291] ملعي ةنجلا قلاخ ْنِإ :ديهتياو

 ."”«اهنع اًنَهربم ةقيقح

 رثكأ ناك دق رشع عباسلا نرقلا يف ثدح يذلا ريّيغتلا نِإف ,عقاولا يفو

 لّمأتلا نيب رولبملا يديلقتلا ماظنلل طيسب بالقنا دّرجم هنّيبي يذلا نم ةيرذج
 امنيب «لعفلاو ريكفتلا نيب ةقالعلا ءطقف «ّمهي ءّقحب «بالقنالا اذه َنِإ .زاجنإلاو

 َّنأل كلذو .اًمامت ىصقُم «ةقيقحلل مئادلا رظنلل يلصألا ىنعملاب لمأتلا ناك
 رثكألا قيرطلا ليبق نم ريكفتلا ربتعا ءاّميدقو .ءيشلا سفن اسيل لّمأتلاو .ريكفتلا

 ءطارقس ذنم هّلعل لب ؛نوطالفأ ذنمو .ةقيقحلا لّمأت ىلإ يدؤملا ةيمهأو ةرشابم

 (8 ءص6[210) هسفن عم ءرملا هيف ملكتي يذلا ينطابلا راوحلا ةباثمب ريكفتلا ربّمعا

 نود نم راوحلا اذه نأ مغرو ؛نوطالفأ تارواحم ىف ةيراجلا ةرابعلا اندعتسا اذا

 نوكي هنإف ءىرخألا تاطاشنلا ّلكل ام ّدح ىلإ اًقّقوت بّلطتي ىتحو «يجراخ ّلجت
 ءلصفنم وه يجراخلا هطاشن مدعو .ىوتسم عفرأ ىلإ ةطيشن ةلاح ءهتاذ يف

 يف «ةقيقحلا اهيف فّشكُت يتلا «ةماتلا ةنينأمطلا نعو «ةيبلسلا نع ءحوضوب

 دعاعوعع ةهق طع 154هلععم اكمال, م11 1
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 ةيطسورقلا (ةيديلقتلا ميلاعتلاب ديدشلا كسمتلا) تربتعا اذإو .ناسنإلل «ةياهنلا

 .امهيسفن وطسرأو نوطالفأ بجعُتل تناك اهنإف ؛ترهاللا ةمداخ ةباثمب ةفسلفلا

 يريكفتلا راسملا اذه اربتعا ءاّدج فلتخم قايس يف ناك نإو ءاهمالكف

 ريكفتلا زواجتي ةقيقحلل َلَمأت ىلإ ركفلا دوقيو سفنلا ىّيِهي يذلا قيرطلا «يراوحلا
 كلذ ربتعا املثم «تاملكلاب اهغيلبت نكمي ال 82ط84هه» يه ةقيقح  ةغللاو

 2 طرأ يسع ةفللا ءارو' ام ةقظع وأ «"؟قوطالفأ

 ةبترم ىلإ لعفلا عفر يف لّثمتي مل ثيدحلا رصعلا بالقنا ْنِإف ءاذكهو
 ول امك ءاهيلع ةرداق ةيرشبلا تانئاكلا نوكت يتلا ىمسألا ةلاحلا هرابتعاب لّمأتلا

 هذه دودح ىلإ هنأ املثم «لّمأتلل ىوصقلا ةياغلا اًدعاصف انه نم لغفلا ناك

 اهلعج بسحب كلذو ؛ترّرُبو «ةيلمعلا ةايحلا تاطاشن لك ىلع مك دق «ةعاسلا

 ذنم ناك يذلا «طقف ريكفتلا بالقنالا لمش دنقل .ةنكمم ةيلمأتلا [292] ةايحلا

 ةقيقحلا لّمأت مداخ هصءألله (86010عأ26 ناك امك لعفلا مداخ اًدعاصف نيحلا كلذ
 دقل .ةميدقلا ةفسلفلا يف دوجولا ةقيقح لّمأت مداخو ةطيسولا ةفسلفلا يف ةيهلإلا

 .امات اًملخ هسفن لمأتلا حبصأ

 بالقنالا نم رخآ عون ؛ءيشلا ضعب ءاهوحمي بالقنالا اذه ةيرذج نإ
 ركفلا خيرات ىلع «نوطالفأ ذنم ءرطيس دق ناك يذلاو ءاّبلاغ هعم ىهامي يذلا

 يقيرغإلا خيراتلا ءوض يف نوطالفأ ةيروهمج يف فهكلا ةلوثمأ أرقي نمو .يبرغلا
 نوطالفأ هب بلاطي يذلا بالقنالا مع,هع0ع6 لا ْنأب اًيعاو ءاّبيرق نوكيس هنإف

 قّلعتي الو .سوريموه ىدل يملاعلا ماظنلا بالقنا «عقاولا يف لداعي ,فوسليفلا

 رمألا قّلعتي لب «يسوريموهلا سداح ملاع يف وه املثم توملا دعب ةايحلاب رمألا
 «ضرألا تحت ملاع لخاد «فهك» يف دجوت يتلا ضرألا ىلع ةيداعلا ةايحلاب

 ةدقاف «حبشلا تاكرحو .سفنلا لظ وه دسجلا نإ لب ءهدسجلا لظ سفنلا تسيلو

 توملا دعب ىنعملا دقف يذلا سفنلا دوجو ىلإ اهبسني سوريموه ناك يتلا «ىنعملا

 3410 ءطقأامو عقع هان032205 ءةاتم 205 2110 2221860268: .ةعباسلا ةلاسرلا (1)

 .(اهمّلعت يتلا ىرخألا ءايشألا لثم تاملكب اًدبأ اهنع رّبعن ال هنأل)
 ملتعمسمعطعمم ظاطتنعح 1143 2 366 ةه0 1142 2 25 8 . ةصاخ :رظنا (2)

 . ةنؤانا معها وأ :عةكمد ب 5 مجرتت اهنأل ىنعملا فرحت ةدئاسلا ةيزيلكنإلا ةمجرتلاو
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 ال نيذلا ىنعملا نود رشبلا لاعفأ ىلإ ةبستنم حبصت :5©8180 سداح ملاع يف

 .2”ءامسلا يف ىرُت يتلا ةدلاخلا راكفألا اولمأتي يكل يرشبلا دوجولا فهك نوكرتي

 ينوطالفألا ثوروملا نأ ةلأسمب .طقف لغشنأ يننإف ءراطإلا اذه يفو

 اذه نأو .ميهافملا بالقناب أدب دق يسايسلا ركفلا لثم اًمامت يفسلفلا ركفلل

 ةيبرغلا ةفسلفلا اهتعبّتا يتلا ركفلا لاكشأ ديعب ىدمل دّدح دق لوألا بالقنالا

 ٌنإف .عقاولا يفو .ةليصأو ةريبك ةيفسلف ةكرح اهرثت مل ةّرم لك اًبيرقت ءاّيلآ

 تأدب نيحلا كلذ ذنم ءاهيلع رطيست اًمود تناك دق «ةيميداكألا ةفسلفلا

 ةيعقاوللو ةثياحملاو يلاعتللو ةيداملاو ةيلاثملل اًدبأ يهتنت ال يتلا تابالقنالا

 بلق وه ءانه مهي امو :كلذ ىلإ امو ءدهزللو ةذللا نع ثحبللو ؛«ةيمسإلاو

 نأ وأ «بقع ىلع اًسأر» عضوت نأ وأ بّلقُت نأ اهناكمإب يتلا ءقاسنألا هذه لك
 ءاذهك بالقنا ىلإ ةجاح نود خيراتلا يف نيح لك يف «اهالعأ اهّلفسأ» حبصي

 ميهافملا ّنِإ .ةنمضتملا ةيوينبلا رصانعلا يف تالّوحتل وأ ةيخيرات ثادحأل ءاوس
 ةيقسنلا ةمظنألا يف عضوت نيأ كلذ يف [293] مهي الو ءاهسفن يه ىقبت اهتاذ

 ميهافملاو ةيوينبلا رصانعلا هذه لعج يف ةرم نوطالفأ حجن امدنعو .ةعونتملا

 جاتحت دعت مل يركفلا خيراتلا ىرجم يف بالقنالا نإف ءهبلق نكمي ام ليبق نم

 .هتاذ يموهفملا ريكفتلا راطإ لخاد ةبرجت «ةصلاخلا ةيركفلا ةبرجتلا نم رثكأ

 رصعلا تاياهن يف ةيفسلفلا سرادملا عم ءدعب تآدب دق تابالقثالا هذهو
 «ثوروملا سفن اًمئاد هنإ .يبرغلا ثرإلا نم اًءّرج تيقب دق تناكو «ميدقلا

 «ءام ّدح ىلإ مكحت يتلا ؛ةضقانملا تاحورطألا جاوزأ عم يركفلا وهللا سفنو

 ةيلدجلل سكرام بلق لثم «ةيركفلا تايبتارتلل ةريهشلا ةئيدحلا تابالقنالا

 «يعيبطو يّسح وه امل يوشتينلا رابتعالا ّدر لثم وأ بقع ىلع اًسأر ةيلغيهلا

 .يعيبطلا قوفيو يسحلا قوفي امل ٌداضم وه امي

 تافاشتكال ةيركفلا ةجيتنلا وه انه ثيدحلا هلوح رودي يذلا بالقنالا نإ
 يلاتلابو «ةيديلقتلا تابالقنالا تارابع يف بلاغلا يف لّوأ دق هنأ مغرو «يليلاغ

 ةّصقلا لماك لعجي فهكلا ةلوثمأ يف ةاكأو 140108 يتملكل ةصاخب نوطالفأ لامعتسا نإ (1)

 فصو يف حيتافملا تاملكلا تاذ اهنأل ءهل ةباجإو .سوريموهل اًبلق تناك ول امك أرقُت
 .اسيدوألا يف 112065 سداهل سوريموه
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 عانتقالا ْنِإ .اًمامت ةفلتخم ةعيبط وذ هنإف ءراكفألل يبرغلا خيراتلل نوكم ءزج ةباثمب

 وه لعفي ام فرعي نأ طقف هنكمي لب «ناسنإلل طعُت مل ةيعوضوملا ةقيقحلا َنأب

 كلذل وهو ءهيلع لالدتسالل لباق فاشتكا ةجيتن وه لب ةيبيرلا ةجيتن سيل ءهسفن

 نادقفو .سأيلا ىلإ امإو دوهجملا ةفعاضم ىلإ اَمِإ يدؤي لب عوضخلا ىلإ يّدؤي ال
 ٌّسحلا هرابتعاب يعولا اهناطبتسا فشُكا اهب يتلا ةرصاعملا ةفسلفلا يف ملاعلا

 .فلتخم «عقاولل ديحولا نامضلا هيف دجيو هّساوحب ءرملا رعشي هب يذلا ينطابلا

 هاجتو ملاعلا هاجت ةفسالفلل ناك يذلا ميدقلا رذحلا نع ءبسحف ةجردلا يف ال

 ملاع نم ةتبلا رفني فوسليفلا دعي ملو ؛ملاعلا نومساقتي اوناك نيذلا نيرخآلا

 امهيلك نم رفني هنإ لب «ةدلاخلا ةقيقحلا ملاع وه رخآ ملاع ىلإ .دسافلا ماهوألا

 سيل «ىرخأ ةرم وه ةينطابلا تاذلا ةقطنم يف هفشتكي امو .هسفن ىلع عقوقتيو

 تاكاردإلل ةمئادلا ةكرحلا «ءسكعلا ىلعو «لب اهماود لّمأتي نأ هناكمإب ةروص

 تجتنأ ءرشع عباسلا نرقلا ذنمو .تباث ةكرح لقي ال يذلا نهذلا طاشنو ةيسحلا

 نم «تفشكتسا امنيح لقألاو نسحألا اهرابتعاب اهلوح ضّراعتملا جئاتنلا ةفسلفلا

 اذه يفو .نهذلا تاراسمو ّساوحلا تاراسم «يتاذلا ققحتلل عفرأ دوهجم لالخ

 يفو .«سفن ملعو ةفرعم ةيرظن لعفلاب يه ةثيدحلا ةفسلفلا بلغأ ْنِإف ءبناجلا
 اهققح دق ناطبتسالل يتراكيدلا جهنملا تاقاط اهيف نوكت يتلا تالاحلا ضعب

 نإ لوق ىلإ ليمي [294] ءرملا ّنإف ءهتشينو .دراغكريكو ءلاكساب لثم لاجر
 ىلع ءاملعلا هبّرج امع ةيرذجلا يف لقي ال ام مهسفنأ ىلع اوبّرج دق ةفسالفلا

 .فوخلل اًمادعنا رثكأ ىتح هّلعل لب ءةعيبطلا

 ةداعلل ةقراخلا مهتراهم مارتحاو ةفسالفلا ةعاجشب باجعإلا انلواح اًثبعو

 ضقانتلا نع افكي مل مهتيمهأو مهريثأت نأ يفنن نأ رسعيو «ثيدحلا رصعلا ربع

 يناثلا سرابمكلا رودب ةفسلفلا تماق نأ لصحي ملو لبق نم اًدبأ اضقانتي مل امك

 نأ دعبو .ثيدحلا ريكفتلا يف كلذ لصح لب .ءىطسولا نورقلا يف ثلاثلا ىتحو

 اًموكحم ةفسلفلا تدب «يليلاغ تافاشتكا ىلع ةصاخلا هتفسلف تراكيد سسأ

 يتلا رثكأ ةشهدملا مهتافاشتكاو ءءاملعلا نم ةبترم ىندأ اًمئاد نوكت نأب اهيلع

 لَخدُت يكل [ثدحلا دعب امع جتان] 6 م0516 82010 فاشتكا لاجم اهئدابم تناك

 جتحي مل «كلذك اهرابتعاب ,نكلو «ةيرشبلا ةفرعملل ماعلا ليوأتلا ضعب يف

 نودقتعي اوناك  ّلقألا ىلع ءرضاحلا اننمز ّدح ىلإ مهو ةفسلفلا ىلإ ءاملعلا
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 دقل .(طناك) «اهتديس مامأ لعشملا لمحت» ىتح «ةمداخ ىلإ ةجاح ريغ يف مهنأ

 ال مولعلا يف ةماع ةيرظن عضوب نيلغشنم «نييجولومتسبا امإ ةفسالفلا حبصأ

 نيمتنم ؛هيلع اونوكي نأ لغيه دارأ ام «عقاولا يف اوحبصأ اّمإو «ءاملعلا اهجاتحي

 اهنع اًرّبعم رصعلل ماعلا جازملا ناك يتلا تاوصألا .212614861500 [رصعلا حورلا

 دق مهنإف «خيراتلاب وأ ةعيبطلاب اوّمتها ءاوسو «نيتلاحلا يفو .يموهفم حوضوب

 نأ يهيدبلا نمو .كلذ يف اًدح اوغلبي نأو مهنود نم ثدحي ناك ام مهف اولواح
 درهجملل رخآ لاجم يأ نم اهتاناعم نم رثكأ ةثادحلا نم تناع دق ةفسلفلا

 نوكي داكي يذلا عافترالا نم رثكأ تناع ام اذإ لاقُي نأ ريسعلا نمل هنإو «يرشبلا

 ةقيقحلا نادقفل وأ «ةقوبسم ريغو اًمامت ةرّظتنم ريغ ةمارك طاشن قاثبنال اّيلآ
 .لماكلاب انديلقت هيلع موقي يذلا ةقيقحلا موهفمل :يأ «ةيديلقتلا
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 عناصلا ناسنالا راصتناو ةيلمعلا ةايحلا لخاد بالقنالا

 ىتلا ةبترملا ىلع لوصحلل ةيلمعلا ةايحلا ىف تاطاشنلا نيب نم لوألا نإ
 نيتيحالص امهرابتعاب زاجنإلاو عنصلا تاطاشن تناك دق «لمأتلا اهّلتحي ناك

 ةليسو ناك نأ ذنم «ةيافكلا هيف امب اًيعيبط [295] اذه ناك دقل .عناصلا ناسنإلل

 .ةئيدحلا ةروثلا ىلإ ىّدأ امم تاودأ عناص وه ءام ردقب ؛ناسنإلا َنإف «يلاتلابو

 لكشب ءاطبترم ناك دق يملعلا مّدقتلا لك َنِإف «هالت امو نيحلا كلذ ذنمو

 تناك امنيب «كلذ لاثمو .لئاسولاو ةديدجلا تاودألا ةعانص ةدوجب «يميمح

 يف نمز ّيأ يف عنصُت نأ عيطتست ةيلقثلا ماسجألا طوقس يف يليلاغ براجت

 ةبرجت نإ .براجتلا ةطساوب ةقيقحلا نع ثحبلا ىلإ نوليمي رشبلا ناك اذإ خيراتلا
 ةطبترم نكت مل رشع عساتلا نرقلا ةياهن يف لخادتلا سايقم ةطساوب نوسلكيم

 نكت مل» يلاتلابو ««ةينقتلا يف ماعلا مّدقتلاب تبلاط» لب ««ةيبيرجتلا هتيرقبع١» درجمب
 .21يف توجنأ يذلا نمآلا لبق ةبت نآ ٌعيطفست

 باستكا يف .عناصلا ناسنإلل ةيرابجإلا ةمهاسملاو اهدحو ةذعلا تسيلو

 ىلإ اًّدج ةعضاوتم ءاّميدق «تناك يتلا ,تاطاشنلا هذه اتعفر نيتللا امه ةفرعملا

 . 5كعمعع 2م طع 54هلععم 702101 117 116 ص ديهدتياو (1)
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 يرشبلا عضولا 2320

 يف امسح رثكأ زاجنإلاو عنصلا روضح ناك لب .ةيرشبلا تاردقلا ةيبتارت ةمق

 ؛ةيادبلا ذنم « عبتي يلاتلابو «ةظحالملل ةصاخلا هرهاوظ جنني يذلا «هسفن بيرجتلا

 ءدعب ناك ةفرعملا ةياغ لجأ نم بيرجتلا لامعتسا َّنِإ .ةيجاتنإلا ناسنإلا تاردق
 اذه ْنأل .بسحف هسفن وه هلعف دق ام فرعي نأ ءرملل نكمي يذلا عانتقالا ةجيتن

 مل يتلا ءايشألا كلتب قّلعتي ام مّلعتي نأ هناكمإب ناك ءرملا نأ ينعي ناك عانتقالا

 ىلإ تتأ اهلالخ نم يتلا تاراسملل هديلقتو هسفنل هلثمت ةطساوب ناسنإلا اهعنصي

 ةميدقلا ةلئسألا نم شقون ام اًريثك يذلا لاقتنالا ّنإف ءملعلا خيرات يفو .دوجولا
 ءايشألا هذه تتأ «فيك» ل ديدجلا لاؤسلا ىلإ وه «اذامل» وأ ءيشلا اذه «وه ام»

 بيرجتلا يف دجوي نأ نكمي هباوجو «عانتقالا اذهل ةرشابم ةجيتن وه ؟دوجولا ىلإ
 أّيهتي ناك دق هسفن ناسنإلا نأ ول امك يعيبطلا راسملا ديعي بيرجتلا نإ .بسحف

 نكي مل ثيدحلا رصعلل ىلوألا لحارملا يف هنأ مغرو ؛ةعيبطلا ءايشأ زاجنإل
 ناسنإلا هغلبي نأ نكمي يذلا ىدملاب ملحي نأ اًلعف لوؤسم ملاع يأ ناكمإب
 لماعتي ملاعلا َّنإف «ةيادبلا ذنم ءنكلو «ةعيبطلا «عنص» ىلع اًرداق نوكيف ءالعف

 قيبطتل ةيقيبطت بابسأ لجأ نم كلذ سيلو ءاهعنَص نم رظن ةهجو نم ةعيبطلا عم
 ليصحت ةيناكمإ مدع يف لّئمتي يذلا «يرظنلا» ببسلا لجأ نم اًرصح لب «ينقت

 :يأ ءاّملاع اهب ىنيأس [296]و ًةّداملا ينوطعأ» : رخآ لكشب ةفرعملا ىف نيقيلا

 نّيبت «طناكل تاملكلا هذه ّنِإ 2!” «ٌملاع اهنع جتني فيك مكيرأسو ةداملا ينوطعأ
 يف اًيرورض ناك ول امك هنإ «ةفرعمللو منصلل ثيدحلا جزملا رّثؤم لازتخا يف
 عنصي يكل ثيدحلا ناسنإلا دادعإل مّلعت ةباثمب عنصلا ةيلمع ةفرعم نورقلا ضعب

 .فرعي نأ ديري نأك ام

 لب ءايلعلا لثملا حبصتس تناك يتلا ةعانصلا ىلع ةردقلاو ةيجاتنإلا نإ
 .عناصلا ناسنإلاب ةصاخ ريياعم امه ءهتايادب يف ثيدحلا رصعلا ميناقأ لق

 رثكأ ىتح امبرو رخآ اًرصنع كلائه ْنأ ديب .اًعئاصو اًدّيشم هرابتعاب ناسنإلاب

 نم لاقتنالا ْنِإ .تاكلملا هذهل ةثيدحلا ةخسنلا ىف ةظحالملل ةيلباقو ةلالد

 0ءطعغ منع 84هلعمعب اعط اكتلل كمع ا11/ءلغ لقعفلتك طقانعمأ!لدق زذأ, ععطعأ مملع اةلكدنعتع, زعط (1)

 هتلاسرل طناك ةمدقم :رظنا 1111 هاب 2ءاعوسر الاع ءامع ال/ءلغ 082205 ةماقأةطع# ةءأل

 «فا1] ععودعتسع 8لةطد ءععدعطتعاطخع نمل '1طعمرلع لعع طاتصتممل5».
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 ةفرعملل ةيلعفلا ءايشألا لعج ىلإ يّدؤي ««فيك» لا ىلإ «وه ام)و «اذامل» لا

 نأو «تاراسم نوكت نأ بجي لب ؛ةدلاخ تاكرح الو ءايشأ دوعت ال نأ نكمي
 .نيوكتلا ةصق ءخيراتلا لب نوكلا الو ةعيبطلا ءنذإ ءدعي مل ملعلا عوضوم

 يخيراتلا هيعو ثيدحلا رصعلا رّوطي نأ لبقو .نوكلا وأ ةايحلا وأ ةعيبطلل ءاوس

 «ةثيدحلا ةفسلفلا يف اًدئاس حبصأ يذلا خيراتلل هرّوصتو ءريثكب قوبسملا ريغو

 نرقلا ّدح ىلإ «ةيخيراتلا تاصاصتخالا يف ترّوط دق ةيعيبطلا مولعلا ْنِإف

 يفو ءايميكلاو ءايزيفلا يف اًمدِق رثكألا تاصاصتخالا ىلإ تفاضأو رشع عساتلا

 خيرات وأ ايجولويجلا يف ةديدجلا ةيعيبطلا مولعلا .تابنلا ملعو ناويحلا ملع

 ةايحلا خيرات وأ ايجولوبورثنألا يفو «ةايحلا خيرات وأ ايجولويبلا يفو ءضرألا
 رّوطتلا ّنإف ء«تالاحلا هذه لك يفو .ًماع لكشب يعيبطلا خيراتلاو ةيرشبلا

 يزكرملا موهفملا لثملاب حبصأ «ةيعيبطلا مولعلل حاتفملا موهفملا هرابتعاب
 تاراسم يف ءطقف فرعُت نأ تعاطتسا اهنألو «ةعيبطلا نإ .ةيئايزيفلا مولعلل

 بيرجتلا يف ديعت نأ تعاطتسا «عناصلا ناسنإلا ةيرقبعو «ةيناسنإلا ةراهملا

 ةعيبطلا ءايشأ نم ءيش ّلكو «''”اًراسم تحبصأ دق ءهيف ديدج نم عنصت نأو

 يفو .ماعلا راسملا يف اهفئاظو نم طقف ءاهانعمو اهتلالد تّدمتسا يتلا ةصاخلا

 ةعيبط يف نوكي امنيبو ءراسملا موهفم «نآلا دجن اننإف ءدوجولا موهفم ناكم

 نأ راسملا ةعيبط يف هنإف [297] .فشكتي نأ يلاتلابو ءرهظي نأ دوجولا موهفم

 ضعب روضح نم طقف هدوجو جتنتسن نأ نكمي ام اًئيش نوكي نأو ّيئرم ريغ ىقبي
 يف يفتخي» يذلا ةعانصلا راسم .لصألا يف ءراسملا اذه ناك دقلو .رهاوظلا

 راسم نأ فرع يذلا «عناصلا ناسنإلا ةبرجت ىلع اًسّسؤم ناك دقلو ««جوتنملا

 .ءيش لكل يلعفلا دوجولا ةرورضلاب قبسي ام جاتنإ

 لك رابتعا ىلع ديكأتلا :يأ عنصلا راسم ىلع ديكأتلا اذه ناك اذإ نكلو

 َنإف يلاتلابو «راسم ةعيبطلا» نأ هعورف لك يف ثيدحلا ةعيبطلا ملع تايهيدب نيب نم هنإ (1)

 ءرهاوظ عم الإ لماعتي ال ملعلا َنأو ««يّسحلا كاردإلل ةريخألا ةلأسملا وه ثدحلا#»
 :رظنا .(ءيش دجوي ال ثدحي ام ادع اميف) هنأو ءايشأ عم لماعتي الو «ثادحأو «تاالاحو

 ”لطع ءممععمأ ه 3[1(ا15ع مرن 66 - 53 - 15. ديهتياو
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 ىلع راسملاب ثيدحلا رصعلل يرصحلا مامتهالا وه اًديدج اًرمأ َنإف «هتبرجت

 «عقاولا يفو .اًدج ديدج وه ءاهسفن تاجوتنملاب «ءايشألاب لاغشنا لك بسح
 نوكي ءعناصو تاودأ جتنم هرابتعاب ناسنإلا ةيلقع نع ىلاعتي مامتهالا اذه َنِإف
 نم اًقالطناو ءانهو .ام ةياغل ةليسو دّرجم «سكعلا ىلعو .هيلإ ةبسنلاب جاتنإلا

 راسم ء؛ةليسولا نأ ول امك تناك دق رمألا ْنإف ءعناصلا ناسنإلا رظن ةهجو

 جوتنملا نم ةيمهأ رثكأ :يأ «ةياغلا نم ةيمهأ رثكأ ناك دق ّومنلا وأ «جاتنإلا

 يكل .ءطقف ئّيُه دق ملاعلاف :حضاو مامتهالل لاقتنالا اذه ببس نإ .زجانلا

 .يوناث لوعفم وذو قتشم دّرجم جوتنملا ناك دقلو ءايشأ جتني يكل ال « فرعي

 ينقتلا قيبطتلا رابتعا ىلع نوقفاويس نييقيقحلا ءاملعلا لك َنِإف ءنآلا ّدح ىلإو

 .مهتافاشتكال تاقتشم دّرجم هنولعفي امل

 داس املاط ةنماك تاياغلاو لئاسولل بلقلا اذهل ةلماكلا ةلالدلا تيقب دقل

 اذه دجو دقل .زايتماب ملاعلل عناصلا ناسنإلا رّوصت :يأ ملاعلل يلآلا رّوصتلا

 عم هلإلاو ةعيبطلا نيب ةقالعلل ةريهشلا ةلئامملا يف اًلوبق رثكألا هتيرظن رّوصتلا
 نأ ربكألا ردقلاب تسيل انه انّمهت يتلا ةلأسملاو .يتاعاسلاو ةعاسلا نيب ةقالعلا

 عناصلا ناسنإلا لكش ىلع حوضوب تنّوُك دق رشع نماثلا نرقلا يف هلإلا ةركف
 لك نأ مغرو .ةدودحم لازت ام ةعيبطلا راسم ةيصاخ «ةلاحلا هذه يف «هرابتعاب

 ىلإ تتأ دق يذلا راسملا يف دعب تعدوأ تناك دق ةصاخلا ةيعيبطلا ءايشألا

 فدهلا جوتنملا تناك لب اًراسم نكت مل لكك ةعيبطلا ّنِإف ءهنم اًالطنا دوجولا

 يه يتاعاسلاو ةعاسلا ةروص ْنِإ .ّيهلإ عناصل اًرارقتسا لقألا وأ اًرارقتسا رثكألا

 ةيصاخ موهفم نم لك ىلع يوتحت «طبضلاب ءاهنأل «ريبك ّدح ىلإ ةمئالم ّدج
 لازي ام يذلا هعوضوم ةيصاخ موهفمو ؛ةعاسلا تاكرح ةروص يف ةعيبطلا راسم

 .اهعئاصو اهسفن ةعاسلا ةروص يف اًميلس

 هاجت [2981]:تاذلاب ةثيدحلا ةبيرلا نأ ركذتن نأ ءةطقنلا هذه يف ءّمهمل هنإ

 يف ةديدجلا ةقثلا َةَمث نمو ىطعملا نم رذحلاو «ةقيقحلا لبقت ىلع ناسنإلا تاردق

 دجو ثيح يرشبلا يعولا يف لمألا همهلأ دق ناك يذلا ناطبتسالا يفو عنصلا

 زاكترا ةطقن فاشتكا نم ةرشابم تأت مل «جاتنإلاو ةفرعملا قباطتت ثيح اًلاجم
 ةيرورضلا جئاتنلا .«ىرحألاب هذه تناك دقل .نوكلا يف ضرألا جراخ سديمخر أ
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 اًقصتلم اًفولخم يقب امو ناك ام ردقب ءهسفن فشتكملا لجأ نم فاشتكالا اذهل
 يفسلفلا ريكفتلاو ةثيدحلا ةينهذلا نيب ةيميمحلا ةقالعلا هذه نإ .ضرألا دودحب

 جهانم فيظوت يف اًروصحم ىقبي نأ عطتسي مل عئاصلا ناسنإلا راصتنا نأ نّيبت
 ىدحإ نإ .يملعلا ثحبلا ضيورت يفو بيرجتلا يفو «ةيعيبطلا مولعلا يف ةديدج

 يف تناك ؛يتراكيدلا ٌكاشلا نم جتنت جتنتسُت نأ نكمي يتلاو اًلوبق رثكألا جت اعنلا

 اهجتني مل يتلا ءايشألا بلط نع يلختلا يفو ةيطلا وق انراحما نشب يالا

 .ناسنإلا ىلإ اهدوجو دوعي يتلا ءايشألاب اًيرصح مامتهالا يفو ءاّمومع ناسنإلا

 ملعلا نم هتيانع هجوي ءوكيف .عقاولا يف لعج دق ججحلا نم عونلا اذه نإ

 ناسنإلل نكمي ناك يتلا ةديحولا ةرئادلا هربتعا دق ناك يذلا خيراتلا ىلإ يعيبطلا

 تاجوتنم عم ءانه «لماعتي ناك هنأل ديدحتلابو «ةفرعملا ضعب اهيف لّصحي نأ

 نيدي يخيراتلا يعولاو خيراتلل ثيدحلا فاشتكالا َّنإ .'”بسحف يرشبلا طاشنلا

 .همالآلو هلاعفأل ناسنإلا ةمظع لجأ نم ديدج سامح ىلإ ال هعفاود ربكأ دحأب

 عونلا ةصق يل ىرشبلا دوجولا ىنعم ىلع روثعلا ةيناكمإ يف داقتعالا ىلإ الو

 امنيح ءطقف ءالاَعف أدب يذلا يناسنإلا لقعلا هاجت سأيلا [299]نكلو ءيرشبلا

 .ناسنإلا دي عنص نم ءايشأ عم هباجت

 ؛هعفاود يف اًقيثو اًطابترا هب طبترم نكلو خيراتلل ثيدحلا فاشتكالا لبق

 ,ىرحألاب وأ «ةديدج ةيسايس تافسلف ةغايصل رشع عباسلا نرقلا تالواحم َنِإف

 .يعيبطلا ملعلا نع دعتبي هلعج يذلا ببسلا نع ةحارص (4 لصفلا روكذم عجرم) وكيف ربعي (0)

 نأ عيطتسي َبرلا ّنإو ؟ٌبرلا لب ناسنإلا اهقلخي مل ذإ ؛ةليحتسم ةعيبطلل ةيقيقحلا ةفرعملا نإ
 «عءعمرمعاتت عم 0عمممهواعةهلان5 :ةسدنهلا ناسنإلا هب فّرعي يذلا نيقيلا سفنب ةعيبطلا فّرعي

 ةسدنهلا تبثن نأ عيطتسن) . وال33 ؟ةءاطلاتك ذأ مطزتوتعم لعمل02515212 م055ءالالك 12061 عتمانك»

 ةلاسرلا هذه نإ .(لعفن نأ انيلع يغبني ام وه يعيبطلا ملعلا تيثن َّنأو اهانقلخ دق اننأل
 «ىءعدته 8لنما# (1725) لل ىلوألا ةعيبطلا نم ماع ةرشع سمخ لبق تبتُك يتلا ةريغصلا

 ديدجلا هملع حلاصل سيل نكلو «ةدوجوملا مولعلا لك دقني وكيف نإ .رابتعا نم رثكأل ةمهم
 دعبو .اًملظ شّمه يذلا يسايسلاو يقالخألا ملعلا ةسارد وه هب حصني ام ّنإو ؛خيراتلا يف

 نم ةعيبطلا نأ املثم اًمامت ناسنإلا عنص نم خيراتلا نأ ةركف وكيف ىدل تلصح ريثكب كلذ
 نماثلا نرقلا ةيادب يف ةداعلل اًقراخ ناك هنأ مغرو «يفارغويبلا روطتلا اذه ّنِإو .ٌبرلا عنص
 ثيدحلا رصعلل ناك ةرم لك يفف :ماع ةئاملا براقي ام دعب اًدئاسو اًدوهعم حبصأ دق ءرشع

 .خيرات ةفسلف ىلع اهنع اًضوع لصحي امنإ هنإف ةديدج ةيسايس ةفسلف يف لمالل ببس

7 



 يرشبلا عضولا 224

 ىمسُي يعانطصا ناويح عنص» اهب ٌمتيس يتلا تاودألاو لئاسولا عارتخال

 رود بعل ٌكلشلا» ْنِإف ؛تراكيد عم امك زبوه عمو .00ةلود وأ .«ثلاونموك»

 عنصيس هب يذلا «ناسنإلا ّنف» سيسأتل تريتخا يتلا ةقيرطلاو .©”:لوألا كّرحملا
 يه «ةعيبطلا ّنفب «ةمكحو ملاعلا هلإلا قلخ» املثم همكحيسو صاخلا هملاع

 هل نيبتس ةءارقلا هذه ْنأ امب «هتاذ يف ناسنإلا أرقي نأ» :يأ «كلذك ناطبتسالا

 «كلذك ءانهو .ةرخآ ناسنإ تالاعفناو راكفأ عم ام ناسنإ تالاعفناو راكفأ هباشت»

 ال «ةيناسنإ رثكألا ©”«ةينفلا راثآلا» اهب مكحُتو ىنبُّس يتلا ريياعملاو دعاوقلا َنِإف

 وأ نساوحلاب ةكّردم ملاع ةيعقاو يف هيف نوكرتشي اًئيش تسيلو ءرشبلا جراخ دجوت
 ىلع ةحتفنمو «ناسنإلا نطاب يف اهتاذ ىلع ةقلغنم «ىرحألاب يه لب .ءركفلاب
 تسيل» هنأ ربتعت يتلا ةيلسعلا ىلإ اهتيحالص دنتست ثيحب «بسحف ناطبتسالا

 عونلا فانصأ نم ةنيع لك يف اهسفن يه اهتاذ تالاعفنالا لب ««تالاعفنالا ءايشأ

 ىلع ةّرملا هذه قبطت يتلا «؛ةعاسلا ةروص ىلع رثعن اننإف «ءكلذك انهو .يرشبلا

 سيسأت نإ .تالاعفنالا تاكرح ىلع كلذ دعب لمعتسُتو يرشبلا دسجلا
 يلآ لجر» عنص لداعي ««يعانطصا ناسنإ) ل يرشبلا قلخلا :يأ ثلاونموكلا

 .«ةعاسلا لعفت امك تالجعو بلاول ةطساوب كّرحتي

 ةطساوب ةيعيبطلا مولعلا حستكا ءانيأر امك ءيذلا راسملا َنإف .ىرخأ ةرابعبو

 هب دجو يذلا «عنصلا» راسم ةيعانطصا فورظ يف ديلقت ةلواحم ةطساوبو «بيرجتلا
 «كلذ نم نسحأ ىتح وأ ءاّمباطم هرابتعاب حلصي يذلا راسملا اذه ءام يعيبط ءيش

 ةايحلا تاراسم عيطتست انه هنأل كلذو .ةيرشبلا نوؤشلا لاجم يف لعفلا أدبم

 نم دعاوقلاو ربياعملا حبصت نأ ناطبتسالا ربع تالاعفنالا يف تدجو يتلا «ةينطابلا

 'آاذ© 0686 وهو ؛يعانطصالا ناسنإلا» كلذل «ةيلآلا» [300] ةايحلا قلخ لجأ

 ةديحولا ةقيرطلا وهو ؛ناطبتسالا اهرفوي يتلا جئاتنلا نإ .«ريبكلا ناثيوللا» 1.هزةاطهم

 ساوحلا ءايشأف :تاكرحلا ةعيبط نم يه «ةينيقي ةفرعم ليصحت نم نكمت يتلا
 ءايشأ ْنِإ ؛ اهعبتتو اهقبستو «ساسحإلا ةيلمع لّمحتتو يه امك ىقبت يتلا يه اهدحو

 زبوهل نائيول باتك لخدم 010

 هاوعا-ال/عأا, صهاتاندقل 1عاا5, م 211. . زيوه ناثيولل زاتمملا هلخدم ىف 201361 03155015 :رظنا (2)

 1710ص قباسلا ردصملا (3)
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 ءايشأو ؛ةيلاعفنا ةبغر عابشإ اهمهتلي مل اهنأ ام ردقي ةتباثو ةمئاد اهدحو تالاعفنالا

 «تاراسملا َّنِإ .ءانفلاو ةكرحلا نع ىلاعتي ءهسفن ريكفتلا ال نكلو ءاهدحو راكفألا
 عنصللو لعفلل ةهّجوم حبصت «لبقتسملا ءايشأ لاكشأو جذامن يه «راكفألا ال «نذإ

 .ثيدحلا رصعلا يف عناصلا ناسنإلل تاطاشنل

 ةفسلفلا يف ريدقتلاو زاجنإلل ةديدجلا ميهافملا لاخدإل زبوه ةلواحم ّنإ
 يف زاجنإلل اًئيدح ةفشّتكملا تاردقلا قيبطت هتلواحم «ىرحألاب ءوأ  ةيسايسلا
 فرعُت امك ةثيدحلا ةينالقعلا َّنِإ ؛ ربكألا ةيمهألا اهل تناك  ةيرشبلا نوؤشلا لاجم
 رثكأو حضوأ اهل اًلثمم اًدبأ دجت مل «لاعفنالا وأ لقعلل موعزملا ٌداضتلا عم «ةداع
 يف «ةيرشبلا نوؤشلا ناديم يف تاذلاب «تأدب دق ةديدجلا ةفسلفلا «نكلو .اًمزح

 مهف عيطتست نكت مل ءاهتاذ اهتعيبط ببسب اهنأ كلذ ةصوقنم اهرابتعاب روهظلا
 اًيعقاو نوكيس لعفأس ام ّنأ ةلئاقلا ةركفلا نإ .هدوجو يف داقتعالا ىتح الو «عقاولا

 .يلعفلا ثادحألا ىرجم اهبّدكيس  زاجنإلا لاجم يف عورشمو اًمامت يقيقح -
 وحن ىلع لعفلا ْنِإ .اًمامت رظتنملا ريغ نم اًرتاوت رثكأ ءيش يأ هيف ثدحي ال يذلا

 ثيدحلا ءرظتنملا ريغ ءاصقإ ينعي ؛«جئاتنلا تناسنلا ركب ىلع ريكفتلاو عنصلا

 سيل وه امل ٌدعتسن نأ ينالقعلا ريغ نم وأ لوقعملا ريغ نم نوكيس هنأ امب ءهسفن
 هين ةقاولا حيض نوكر تانسلا ألا امين ءيوكلو فناتك ريغ لاما ملام قوم
 هنإف 22«لماك ماظتناب لمتحم ريغ وه ام ثدحي» ثيح ؛ةيرشبلا نوؤشلا لاجم لخاد

 رابتعالا نيعب ذخأت ال نأ :يأ رابتعالا نيعب ذخأت ال نأ ءزايتماب يعقاولا ريغ نم
 يللا ةقيدحلا رصفلا ةيئاسلا ةقلقلا نإ هيلع لدي نأ ناك أل نكمي ذل انين
 ةينالقعلا رابتعا يف لّثمتت يتلا ةريحلاب مدطصت «سبوه وه ربكألا اهلثمم لاز ام

 نأ لوقلل رخآ لكش وه اذهو «ةينالقع ريغ ةثيدحلا ةيعقاولاو «ةيعقاو ريغ ةثيدحلا
 ةحلاصمل ةمخضلا لغيه ةيلمع نإ .امهضعب نع الصفنا دق يرشبلا لقعلاو عقاولا

 لثمت ةحلاصم يحو ء(لعم 0ءاوستا لعست ملت عطلع جب عمو ةطصعم) عقا ولا عم ركفلا

 يذلا رظنلا ىلإ دنتستو «ةثيدحلا خيراتلا تايرظن لكل قيمعلا [301] لافشألا

 .عقاولا رجح ىلع رّسكت دق ثيدحلا لقعلا ْنأ ربتعي

 تاطاشنلا غلبتل ةيافكلا هيف امب ةيرذج تناك دق ملاعلا نع بارتغالا ةلأسم َّنِإ

 زّيمت «ملاع دييشتو «عنصلاو ءؤّيشتلاو رثألا «ملاعلا - يف  اًروضح رثكألا ةيرشبلا
 امم ءحوضو رثكأب ثوروملا تامييقتو فقاوم نع ةثيدحلا تامييقتلاو فقاوملا
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 نكي مل لّمأتلا عم عطقلا ْنِإ .زاجنإلاو ريكفتلاو لعفلاو لمأتلا بلق دّرجم هيلإ ريشي
 ناسنإلا اهّلتحي ناك يتلا ةبترملا ىلإ يفرحلا  ناسنإلا نأش نم عفرلاب مت دق
 ةنراقملابو .لعفلا ةيلمع يف راسملا موهفم لاخدإ لضفب قّقحت لب ءاّميدق «لمأتملا
 زاجنإلا يطعت يتلا ةيلمعلا ةايحلا لخاد يبتارتلا ماظنلل زرابلا لاقتنالا نإف ءاذه عم

 دق ةيبتارتلا هذه نأ انيأر دقل .ةيوناث ةيمهأ يذ ميظنت ةداعإ وه «يسايسلا لعفلا ةناكم

 ةيسايسلا ةفسلفلا ةيادب ذنم ةحارص كلذ نكي مل نإ عقاولا يف دعب ةضوفرم تناك

 .صوصخلاب لعفلاو ةماع ةسايسلا هاجت لّصأتملا ةفسالفلا رذح ةطساوب

 تحرب ام ةينانويلا ةيسايسلا ةفسلفلا ْنأل ءيشلا ضعب ةسبتلم ةلأسملا نإ
 .نكلو ؛هيلع ةضرتعم تناك ىتم ىتح ةنيدملا يف لمعلا هب يراجلا ماظنلاب مزتلت

 نأ اندرأ اذإ ءرملا اهيلإ دوعي نأ ءاًعبط بجي يتلا) ةيرصحلا ةيفسلفلا امهتباتك يف

 نيب ةقالعلا بلق ىلإ عزني وطسرأ امك نوطالفأ َنإف .(اًقممع امهراكفأ رثكأ فرعن
 عاونأ فلتخم ةشقانم يف وطسرأ ْنإف ءاذكهو .رثألا حلاص ىلإ لعفلاو رثألا

 ,عمادفغمع ممدلعقطع لاو قكتدصمتف لا عضي ءاقيزيفاتيملا باتك يف .ةفرعملا

 هحرتقي يذلا بيترتلا نمض ةريخألا ةبترملا يف «يسايسلا ملعلاو ةيلقعلا ةريصبلا

 «ةرشابم .«قبست يتلا ءيتداغتع م0106 ءامهنم عفرأ ةلزنم «ةراهملا ةدوج أوبر

 سيل ةفسلفلا يف ليملا اذه ببسبو .“'”اهيلإ يّدؤتو ةقيقحلا لّمأت .(طهءفو لا

 انندجش هكر" لعنلا هاجت ةييرلا + سايس ةميلحلا كيرلا لاكشالا نمر كش أب
 ةراهملا نمو لّمأتلا نم ءاّيفسلف اًرطخ رثكألا ٌكشلا نأ ريغ ءاّقباس اهنع

 لباقتي املثم رخآلا ٌدض امهادحإ لباقتي الو قيمع هباشت هل (مهذ65زؤ وا60512)

 تلّثمت ةينانويلا ةفسلفلا ىف ّلقألا ىلع «ةمساحلا هباشتلا ةطقن َّنِإ .لعفلاو لئأتلا
 يف ةراهملا يف [302]اًيلخاد اًرصنع ءام ءيش ىلإ رظنلا «لّمأتلا رابتعا يف
 أدبي نأ لبق وف هلّمأتي لاونمب ««ةركف» ب هجوملا يفرحلا رثأ لثم اًمامت زاجنإلا

 يغبني ام فرعيل «ةيادبلا يف كلذو «ىهتنا دق ناك نأ دعب نوكي املثم عنصلا راسم

 .زجانلا جوتنملا مييقت ىلع .؛كلذ دعب ءاّرداق هلعجيلو لعفي نأ

 ةسردملا يف ةرم لوأل .هل اًمصو دجن يذلا «لّمأتلا اذه لصأ َنإف ءاّيخيراتو

 3/1ءاهجطإلونعو 10256256. 106481 (1)
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 ةيقطنمو ةحضاو ةقالع وذ ةيحان نم وهف .جودزم «لقألا ىلع وه ؛ةيطارقسلا

 ةشهدلا طهةسدتعأه :لا نأ رقت يتلاو وطسرأ اهركذي يتلا ةريهشلا نوطالفأ ةحورطأب

 ةحورطألا هذه ّنأ اًدج المتحم يل ودبيو ."'”ةفسلف ّلك ةيادب يه دوجولا ةزجعم مامأ
 نوطالفأ اهرقو يتلا اًريثأت رثكألا اهّلعل ةبرجتل ةرشابملا ةجيتنلا يه ةينوطالفألا

 هتكرح «ةأجف .هراكفأ تّلش دقو ءىرخألا ولت ةرم ذاتسألا ةدهاشم :هذيمالتل
 هنأ ودبيو .تاعاس ةدعل ةكرحلل مات مادعنا ٌدح ىلإ لازعنالا نم ةلاح يف هب تفذقو

 ءةغل نود نم اًساسأ نوكي نأ يغبني ةشهدلاب بوشملا قلقلا اذه َنأ اًلوبق لقأ سيل
 «لقألا ىلع ءاذهو .تاملكلا يف هنع ريبعتلل لباق ريغ ناك يلعفلا هنومضم نأ :يأ
 طقاتسةمءاه ناربتعي ناذللا ءوطسرأو نوطالفأ نم لك «ءكلذك ؛قفتي اذامل رسفيس

 رارقإ ىلع  ةمساح ةريثك طاقن ىلع تافالخلا نم ديدعلا مغر  ةفسلفلا ةيادب ةشهدلا

 ةياهن ناك دق «لمأتلا اهفرعي يتلا تمصلا ةلاح اًساسأو «ريبعتلا مادعنا ضعب نأ

 نع ريبعتلل ىرخأ ةملك ءطقف وه ءرظنلا «؛56ه6ه لا ْنِإف «عقاولا يفو .ةفسلفلا

 وه ةياهنلا يف فوسليفلا هغلبي يذلا ةقيقحلا لمأت نإ ؛ طه نم ةععاط ةشهدلا

 ْ .هب أدب يذلا ءاّيفسلف ىّقنملا تماصلا شاهدنالا

 يف حوضولا نم ريثكب اهسفن رهظُت يتلا ةلأسملا هذهل رخآ بناج كلانه هنأ ديب
 .هتلثمأ يفو هحلطصم يف رمألا وه املثم اًمامت هنومضم يف «نوطالفأ راكفأ بهذم

 لكش يلخادلا هرصب مامأ ىري يذلا ,يفرحلا براجت نم ةّدمتسم ةلثمألا هذه َّنِإ
 اذه َنإف .نوطالفأ ىلإ [303]ةبسنلابو .هل اًقفو هعوضوم عنصي يذلا جذومنلا

 عادبإ نم سيل .هقلخ نود طقف هيكاحي نأ ةعانصلا بحاصل نكمي يذلا «جذومنلا

 زايتمالاو ماودلا نم ةجرد «كلذك وه امب «جذومنلاو .هل ىطعُم وه لب يرشبلا ركفلا

 يدايألا رثأ ةطساوب اهميسجت يف اهنأش نم طحت «سكعلا ىلع يه لب لعفت مل

 (1طعومعاءاان5 155): «8/181 2835 م21105020ا سرتيتايثلا ةلواحم نوطالفقأ يأر لوح :رظنا (10)

 رثكأ يه ةشهدلا ْنأ» عمزتتم غم اطفانس ةععتم, هان عقع 2116 ةععطع مطتاهدهمطتمم ةطقسأم»

 ودبي يذلا وطسرأ ْنِإ .«اهريغ ةفسلفلل ىرخأ ةيادب ةّيأ دجوت ال هنأل فوسليفلا هشيعي ام

 ببسي هنأل١ :اًبيرقت اًيفرح نوطالفأ هلاق ام ديعي 98 2012 «اقيزيفاتيملا ةيادب» يف هنأ
 «عقاولا يف لمعتسي امنإ ««...فسلفتلا يف اًميدق اوؤدب دقو نآلا سانلا أدبي مهتشهد

 يف فسلفتلل يلعفلا عفادلا نمكي «هيلإ ةبسنلابف ءاّمامت رخآ هاجتا يف ؛ةشهدلا» هذه

 .«لهجلا نم تالفإلا يف» ةبغرلا
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 ردقب اًدلاخ يقب دق ام نأش نم ظحيو ؛داسفلل اًلباق زايتمالا لعجي رثألا ّنِإ .ةيرشبلا
 يتلا جذامنلا هاجت مئالملا فقوملا َنإف «يلاتلابو .لمأتلا دّرجمل اًعوضوم ناك ام

 نأو .يه امك كرتُت نأ وه «ةينوطالفألا راكفألا هاجت :يأ .ةعانصلاو رثألا هجّجوت
 لعفي ملو لمعلا ىلع هتردق نع ءطقف ناسنإلا ىّلخت اذإو .ركفلل يلخادلا رصبلل رهظت

 ْنِإف ءهاجتالا اذه يفو .اهتيلزأ يف ءاذكه كراشيو اهلّمأتي نأ عيطتسي هنإف «ءيش يأ

 يذلا دوجولا ةزجعم مامأ ناسنإلا اهشيعي يتلا ةشهدلا ةعتم ةلاح ةتبلا هبشي ال لّمأتلا

 نع تلصفنا ولو ىتح زاجنإ راسم نم أّرجتي ال اًءزج ىقبي لّمأتلا نإ .لك ةباثمب ربتعي
 يأ هّجوي نل اًدعاصف انه نم وهو ؛جذومنلا ىلإ رظنلا نإ ؛لعف لك نعو رثأ لك
 .بسحف هلجأ نم هب عّتمتيسو لصاوتيس لب «لعف

 حبصأ يذلا وه لمأتلا نم يناثلا عونلا اذه ْنإف ءيفسلفلا ديلقتلا يفو

 الإ ةتماصلا ةشهدلا ةلاح يف نوكي ال يذلا ةكرحلا مادعنا َنإف اذكهو .دئاسلا

 ةيصاخلا ةمث نمو ءطرشلا نآلا حبصي «باعيتسالل ةدوصقم ريغ ةيضرع ةجيتن

 هتبثتو ناسنإلا ىلع ذوحتست ىتلا ىه ةشهدلا تسيلو «ةيلمأتلا ةايحلل ةيساسألا

 ةبترم غلبت امنإ «زاجنإلا طاشن :يأ طاشنلل يعاولا ليطعتلا ةطساوب لب «هناكم
 رمألا ْنِإف ءلّمأتلا ةعتم لوح ىطسولا نورقلا رداصم اندحأ أرق ام اذإو .لمأتلا
 ءادنلا عمسيس عناصلا ناسنإلا نأ اودّكؤي نأ اودارأ ةفسالفلا نأ ول امك حبصي
 ىف ةبغرلا ءربكألا هتبغر نأ «ةياهنلا يف «كردي وهو ءهتاودأ نع ىلختيسو

 ليمحتلا نأ كردي امنيح طقف لب «هلاعفأيب ققحتت نأ نكمي ال ءدولخلاو ةموميدلا

 ةيادب ءةتماصلا ةشهدلا ْنِإف .نوطالفأ ةفسلف ىفو .اعنصي نأ نكمي ال دلاخلاو

 ةموميدلا يف يفرحلا ةبغرو .دلاخلل فروسليفلا ٌبح ةبحص ءاهتياهنو ةفسلفلا

 ةلأسم «نكلو .اهنيب زييمتلل ةلباق ريغ اًبيرقت حبصت اهنأ ّدح ىلإ لخادتت ءدولخلاو
 امنيب «ضعبلل ةصصخم ةبرجت ةباثمب تدب دقو ءاهسفن ةتماصلا ةفسالفلا ةشهد
 لّمأت ةدئافل تمسح دق «نيريثكلا ىدل اًقورعم [304] يفرحلل ىلمأتلا رظنلا ناك

 يف ءٌشلا اذه ىلإ ُدعب ةّمكلا تلام دقل .عناصلا ناسنإلا براجت نم اًساسأ قتشا
 ةبرجت ىلإ برقأ تناك اهنأل عنصلا لاجم نم هتلثمأ ٌدمتسا يذلا «نوطالفأ رظن

 نم بلظ امدنع كلذك حوضو رئكأب ىتح ّىشلا اذه ىلإ تلام دقلو ؛ةماع ةيرشب
 .ىطسولا نورقلا ةيحيسم يف رمألا ناك املثم لمأتلا نم اًعون عيمجلا

 ناذللا ةتماصلا ةيفسلفلا ةشهدلاو فوسليفلا لوألا ماقملا يف «نكي مل ءنذإ
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 329 ثيدحلا رصعلاو ةيلمعلا ةايحلا

 ؛ركنتملا عناصلا ناسنإلا ىرحألاب لب ةيلمأتلا ةايحلاو هتسراممو لمأتلا موهفم اعنص

 ةعيبطلا ىلع فنعلا ةسرامم هتنهم تناك يذلا عناصلاو زجنملا وه ناسنإلا ناك دقل

 ءطاشن ّلك نعو فنعلا نع يلختلل عنقأ دق ناك يذلاو ءهسفنل اًّراق اًنيب ينبي يكل

 لباق ريغ وه ام ةرواجم يف ةيلمأتلا ةلزعلا يف هتيب ىلع روثعللو يه امك ءايشألا كرتلو

 دق هنأل فقوملا يف رييغتلا اذه ىلإ داقي نأ عناصلا ناسنإلل نكمأ دقل .دلاخو داسفلل

 غات رييغت ىلإ جاتحي نكي مل ؛ةصاخلا هتبرجت نم كلذو ؛هجهابم ضعبو لمأتلا فرع
 وه هلعف هيلع ناك ام لك .يرذج بلق ىلإ ء«يقيقح م©5138686 ىلإ ءنادجولا يف

 دلاخلا لكشلا .دودحم ريغ لكشب ةركفلا لمأت ةيلمع ةلاطإو عقاولا رمألاب ميلستلا

 نأ طقف هتعاطتساب هنأ فرع يذلاو لبق نم هدلقي نأ دارأ دق ناك يذلا جذومنلاو

 .ؤيشتلا ةةلواحم ضعب لالخ نم هلامجو هلبن سندي

 مل طاشنلا نم عون ّلك ىلع لّمأتلا ةيولوأل ثيدحلا ناهّرلا ناك اذإ «يلاتلابو

 هنإف «رظنلاو عنصلا نيب اميف بقع ىلع اًسأر مئاقلا ماظنلا بلق نم رثكأ اًنيش لعفي
 جوتنملا كرت امدنع مظح دق راطإلا اذه نكلو «ميدقلا راطإلا يف اًمئاد ىقبيس

 نع اًضوعو «هسفن عنصلا رّوصت يف كلذو عنصلا راسمل ناكملا مئادلا جذومنلاو

 ىتأ فيك انلءاست «جتنن نأ بجي ناك ءايشألا نم عون يأو ءيشلا وه ام لؤاستلا

 َّنأل ؟ديدج نم جتني نأ نكمي فيكو ؟تاراسمو لئاسو ةيأ ربعو دوجولا ىلإ ءيشلا

 ةقيقحلا ىلإ ةيدؤم قيرط ةباثمب لمأتلا رابتعا يف داقتعا كانه دعي مل هنأ ىلع لدي كلذ

 .ةيداعلا ةيرشبلا ةبرجتلا لقح يف يلاتلابو ءاهسفن ةيلمعلا ةايحلا يف هتناكم دّقف دق هنأو

[305] 43 

 ةداعسلا أدبمو عناصلا ناسنالا مازهنا

 رّكفو ءبسحف ثيدحلا رصعلا ىلإ تّدأ يتلا ثادحألا ءرملا ربتعا اذإو

 ةميظعلا لوقعلا تمدص دق تناك يتلا ويليلاغ فاشتكال ةرشابملا تاعبتلا يف طقف

 لمأتلا بالقنا ْنِإف ءاهتاذب ةيهيدبلا ةقيقحلا عاعشإ لك عم رشع ميانتا ةرقلل
 «ىنعملا تاذ ةيرشبلا تاردقلا لاجم نم لّمأتلا فذح ىرحألاب وأ ءزاجنإلاو

 عفر دق بالقنالا اذه نوكي نأ ردقلا سفنب اًدراو ودبيو .ةيهيدب ةلأسم نوكي داكي

 ناسنإلا وأ لعافلا ناسنإلا نم رثكأ ءزجنملاو عناصلا .«عناصلا ناسنإلا نأش نم

 .ةيرشبلا تايناكمإلا ةبترم عفرأ ىلإ اًلماع اًناويح هرابتعاب
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 يرشبلا عضولا 330

 اننمز ىلإ هتيادب ذنم ثيدحلا رصعلل ةيساسألا صئاصخلا نيبف :«لعفلابو

 تاودألا يف هتقثو «ملاعلا ةيتادأ عناصلا ناسنإلل ةيعونلا فقاوملا دجن «ٌصاخلا
 ةلوقم لاجمل يّلكلا ىدملاب هناميإو ؛ةيعانطصالا ءايشألا عناص ةيجاتنإ يفو

 لك لزتخن نأو لكاشملا ّلكل الح دجن نأ نكمي هنأب هعانتقاو «تاياغلاو لئاسولا
 ةباثمب» ىطعم ءيش لك ىلإ رظنت يتلا ؛هتدايسو ؛ةعفنملا أدبم يف ةيرشبلا عفاودلا

 ديرن ام لك اهنم ّصقن نأ نكمي ةلئاه شامق ةعطق ةباثمب اهلك ةعيبطلا ربعتو ةدام
 لكل هراقتحا :يأ «ةراهملاو ءاكذلا نيب هتلئاممو''انل ّذلي امفيك هطيخن نأ

 ءايشألا عنص لجأ نم ىلوألا ةوطخلا» ربتعُي نأ نكمي ال ريكفت [306]
 ريغ لكشب اهعنص عيونتلو «تاودأ جاتنإل تاودألا صاخ لكشبو ةيعانطصالا
 .لعفلاو زاجنإلا نيب ةيعيبطلا هتاهامم «ةياهنلا يفو ؟2”«هانتم

 اهنأل اًيرورض سيل كلذو ءاّدج اًديعب ةيلقعلا هذه تابّعشت عابتا انرجيسو

 يرظنلا دهجلا كردي ثيح «ءةيعيبطلا مولعلا يف رسيب اهفاشتكا نكمي تابّعشت
 :««ىضوفلا درجم» نم اًقالطنا ماظنلا قلخ يف ةبغرلا نع اًرداص هرابتعاب صلاخلا

 ناسنإلا ليضفت ضّوعتس يلاتلابو «0”«ةعيبطلل يربلا عونتلا» نم اًقالطنا :يأ
 «ةطاسبلاو قسانتلل ةميدقلا ميهافملا ضّوعتو جتنتس يتلا ءايشألا لاكشأل عناصلا

 هل رايعم عفرأ نوكي يذلا «يكيسالكلا داصتقالا يف ةيلقعلا هذه دجوت نأ نكميو

 ةفسلفلا يف نوسغرب ةناكم ليلحت نإ .(157ص «1948) قالخلا رّوطتلا ء.نوسغرب يرته (1)
 طمصم 12662 عناصلا ناسنإلا ةيولوأ ىلع ديكأتلا اذه نكل ءاَّدج اًديعب اندوقي فوس ةئيدحلا
 0 ءاكذلا ردصما هرابتعاب عنصلا ىلع ديكأتلاو 720230 53ما655 فراعلا ناسنإلا ىلع

 ةفسلف أرقُت نأ نكميو .اًدج نامهلم امه ءءاكذلا عم ةايحلل ةدكؤملا هتلباقم نوكت املثم اًمامت

 قّوفتلل ثيدحلا رصعلل ميدقلا عانتقالا اهب يحُم يتلا ةقيرطلا ىلع ؛ةداهش لثم رسيب نوسغرب

 ةايحلل قلطملا قوفتلا يهو «ةثئادح رثكألا هتركف ةطساوب كلذو «ريكفتلا ىلع عنصلل يبسنلا

 ثادحإ نم نكمت دق هنإف نيرصنعلا الك عمجي لاز ام هسفن نوسغرب ْنألو .رخآ ءيش يأ ىلع
 تريس دراودإل ىلوألا لامعألا نيدت الو .اسنرف يف لمعلا تايرظن ةيادب ىلع مساح ريثأت

 ؟عناصلا ناسنإلا» كلذكو لب «نوسغرب ىلإ ءاّساسأ اهميهافمب ءطقف ءليروس جروجو
 باتك ىلع بحسني لازي ام كلذ نأ ودبيو «ثلةدهم 1ةلعطعأ5 (1929) ريليات ونايردأل

 يسنرف بتاك لك لثم «نامليوف» نأ مغر ءلاناعد اظتلاعمصتس (1949) ل «1ةاعع ءا 1غ 1:329ةنل)

 .ةيلغيه تارابع يف ءالوأ رّكفي اًبيرقت «نهارلا انرصع يف
 .(140ص ءروكذم ردصم) نوسغرب (2)
 .(روكذم عجرم) . يكسفونورب 2000
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 331 ثيدحلا رصملاو ةيلمعلا ةايحلا

 ىلإ اًدج اًيوق ةجتنملا ريغ تاطاشنلا ّدض قبسملا همكح نوكي يذلاو ةيجاتنإلا وه
 ربيغت ةطساوب لاّمعلا هاجت ةلادعلا نع هعافد ريربت عاطتسا دق سكرام ىتح هنأ ّدح

 نع رّبعت ةيلقعلا هذه نإ .زاجنإلاو رثألا تارابع يف جتنملا ريغ طاشنلا ؛لمعلا

 ٌّصتخت ال يتلا تاعزنلا يهو «ةثيدحلا ةفسلفلل ةيعفنلا تاعزنلا يف ديكأتلاب اهسفن

 هب تبلقت يذلا عامجإلاب كلذك ٌصتخت لب ملاعلا نع يتراكيدلا بارتغالاب طقف

 رشع نماثلا نرقلا يف ةيسنرفلا ةفسلفلاو ءرشع عباسلا نرقلا ذنم ةيزيلكنإلا ةفسلفلا

 ةيرشبلا عفاودلا ريسفت مامأ باوبألا لك حتفيس يذلا حاتفملا هرابتعاب ةعفنملا أدبم

 يذلا  عناصلا ناسنإلل اًمدق رثكألا عانتقالا ّنإف ءماع لكشب انمّلكت اذإو .كولسلاو
 .اًينوك ةلوبقم ةعئاش ةركف ةبترم ىلإ عفترا دق  ؟ءايشألا لك سايقم ناسنإلا» ربتعي

 ةلأسم وه لب «عناصلا ناسنإلل ثيدحلا مارتحالا سيل اًريسفت بلطتي ام َّنإ
 ماظنلا يف ةناكم ىلعأ ىلإ لمعلا نأش نم عفرلا ةعرسب هعبت دق مارتحالا اذه ّنأ
 قّقحت دق ةيلمعلا ةايحلا يف بتارتلل يناثلا بالقنالا اذهو .ةيلمعلا ةايحلل يبتارتلا

 بالقنا وأ ءاّمومع لعفلاو لّمأتلا بالقنا نم لك نم ةيواسأم ٌّلقأو ربكأ جردتب

 ضعب هتقبس دق لمعلا نأش نم عفرلا ْنِإ .ٌصاخ لكشب زاجنإلاو لعفلا
 تاعونتلا يهو عناصلا ناسنإلل ةيديلقتلا ةيلقعلا نم تاعّونتلا ضعبو تافارحنالا

 داكت ةقيرطب «لعفلاب تقئبنا يتلاو ثيدحلا رصعلا تازيمم عفرأ نم تناك يتلا

 ةيلقع [307] رّيغ ام ّنِإ .هتحتتفا يتلا ثادحألل اهسفن ةعيبطلا نع ؛ةيلآ نوكت

 ام ردقبو .ةثادحلا يف راسملا موهفمل ةيزكرملا ةناكملا ناك دق عناصلا ناسنإلا

 ءيشلا نم ؛«فيك» لا ىلإ «؟وه ام» لا نم لاقتنالا ْنإف ءعناصلا ناسنإلا ٌمتهي
 مرح دقل .ةصلاخ ةداعس لاكشألا نم لكش ْيأب نكي مل هزاجنإ راسم ىلإ هسفن

 سيياقملا كلتو ةمئادلاو ةتباثلا ريياعملا كلت نم ءاَدّيشمو اًرجنم هرابتعاب ناسنإلا

 لعفلا يف اًهجّجوم «هيلإ ةبسنلاب ءاّمئاد تلّثم دق ءثيدحلا رصعلا لبق يتلا

 .يراجتلا عمتجملا - مّدقت اًساسأ ىتح سيل امبرو طقف سيلو .مكحلا يف اًسايقمو

 ةيلباق أدبم ءالوأ لخدأ دق ءلامعتسالا ةميق ىلع قوفتت لدابتلا ةميق هلعجب يذلا

 ةيلقع ىلإ ةبسنلابو .ميقلا لك نأش نم ّطحلا اًريخأو «ةيبسنلا مث «لدابتلا -
 ةفسلفلل بحاصملا رّوطتلاو ثيدحلا ملعلا مّدقت اهدذح امك :؛ثيدحلا ناسنإلا

 هسفن ربتعي أدب دق ناسنإلا نأ مساحلا ةباثمب .لقألا ىلع ناك دق هنإف «ةثيدحلا

 نم لكل «ةيلكلاب نازّيمتيو ناسنإلا ناقوفي نيذللا نيراسملا نم أّرجتي ال اًءزج
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 ةياغ غولب نود يئاهن ال مّدقتب هيلع اًموكحم ادب دق امهالكو خيراتلاو ةعيبطلا

 .ةزهاج ةركف يأ غولب وأ ةثياحم

 ةريبكلا ةروثلا نم جرخي هرابتعابو «ءىرخأ تارابع يف ؛عئاصلا ناسنإلا نإ
 سايقل لئاسو عارتخا يف 7 اةوويم ريع ةراهم يسكيي ناكالا مكرر .ةثادحلل

 يتلا ةمئادلا سيياقملا نم مرح دق ءرغصلا يف يمهانتماللاو ربكلا يف يهانتماللا

 طاشن هاجت هب اًقوثومو اًليصأ اًقلطم نوكت دقو ءهولتت يتلاو عنصلا راسم قبست
 اذه لك رسخيس ناك ةيلمعلا ةايحلا تاطاشن نم طاشن ال نأ ديكألا نمو .عنصلا

 «عنصلا لثم ىنعملا تاذ ةيرشبلا تاردقلا لقح نم لمأتلا ءاصقإ لالخ ردقلا

 ىلعو «تاراسم ةراثإ ةيادب يف اًيئزج لّثمتي يذلا ءلعفلا سكع ىلعو «هنأل

 زاجنإلا َنإف «ةيجولويبلا ةايحلل ضيألا راسم بثك نع عبتي يذلا «لمعلا سكع

 لئاسو دّرجم اهرابتعاب ءقلطملا يف اهب يعو ىلع ناك اذإ ءتاراسملا يف ىري

 ىرخأ ةردق كلمت ال هنإف ؛كلذ ىلإ ةفاضإو .اًقتشمو اًيوناث اًئيش ؛ةياغ ىلإ فدهت
 جهنم وه امب ناطبتسالا قّوفتو ثيدحلا ملاعلا بارتغا دنع ردقلا اذه رسخت نأ

 دييشت وحن ساسألاب هجوت ىتلا تاكلملا كلت نأش وه املثم «ةعيبطلا كّلمتل ريدق

 ١ .ملاعلا اذه ءايشأ جاتنإو ملاعلا

 ضرفيل عناصلا ناسنإلل ريخألا لشفلا حضوأ لكشب نّيبي ءيش ال هّلعلو
 هرّوصتل هتاذ رهوجلا «ةعفنملا [308] أدبم اهب دجو يتلا ةعرسلا نم رثكأ هسفن

 أدبم ةدئافل هتناكم نع ىلخت يذلاو اًصوقنم ربتعا يذلا أدبملا اذه «ملاعلل

 ةمكح َّنأ اًيلج ناك هنإف «كلذ دنعو .2!”«رشبلا نم ربكألا ددعلل ربكألا ةداعسلا»
 ودبي ام ىلع يهو  طقف هسفن وه لعفي ام فرعي نأ عيطتسي ناسنإلا ْنأب رصعلا

 اهيفنيس اًضرفو «ةضوفرم نوكتس  عناصلا ناسنإلل مات راصتنال ةبسانم دج تناك

 نع اًمامت ةبيرغ هتالوقمو هميهافم نوكت يذلاو ءرثكأ ثيدحلا راسملا أديم

 «ضس آصاعملددعاتمس غم طع طعلمسعماعد ه] 88هددلك ةص0 (1789) يف مائتي يميريج ةغيص نإ 00

 لوح ايراكب ةغيص اريثك هبشت تناكو يلتسيرب فيزوج هيلع اهحرتقا» دق ناك 1.ءعأؤ1281هه»

 «له مقتدؤةلسه ؟ءالأقه لئالأكد معا طق ععأما طانتتع2م» 1ها20لانءالمد © طع 1طةلكمعت

 طاع 11317ءزل: 1ع 02هالاط 0[ /يفلاه يليإ بسحو 01100 إل 1ة21ع20هع. ل. آمان

 ىلإ نينيدم اناك ماشنبو ايراكب نم دلك نإ ,8طتامدهمطتع 5201ءداتؤسل, 85620302 25عوور 5

 .(ركفلا يف» 11ء[ءاناسك /سويسفليه باتك

7 



 3233 ثيدحلا رصملاو ةيلمعلا ةايحلا

 نأ مغرو «ةعفنملا أدبم ّنأل كلذو .ايلعلا ِهِلْثُم نعو عناصلا ناسنإلا تاجايتحا
 ضرتفي «ءايشألا جاتنإل ةّداملا لمعتسي يذلا «ناسنإلا .حوضوب ءوه هعجرم

 هذه دعت مل اذإو .اهلخاد كّرحتيو اهب ناسنإلا طاحي لامعتسا ءايشأ ملاع كلذك

 ساسألاب ةربتعم ملاعلا اذه ءايشأ دعت مل اذإو ؛ةنمآ ملاعلاو ناسنإلا نيب ةقالعلا

 جاتنإلا راسم يف ةيوناث ام ردقب يه جئاتن ةباثمب اهيلإ رظني لب اهعفن ٌّصخي اميف
 ءيشلا ّنأو ةيقيقح ةياغ دعي مل جاتنإلا راسم جوتنم نإ ثيحب ءاهدجوأ يذلا

 ءارخآ ءيشل هجاتنإل١ لب «ديدحتلا قبسملا هلامعتسال بستحيو مِّيق جتنملا

 ةيوناث هتميق َّنأو اًهيجو نوكي» نأ نكمي .يهيدب لكشب ضارتعالا ّنِإف ءاهدنعو

 ميق ىلع كلذك يوتحي نأ نكمي ال ةيلوأ ميق ىلع يوتحي ال اًملاع ْنأو .طقف
 قّيضلا [309] تايعجرملا قسن لخاد يف ميقلل ةيرذجلا ةراسخلا هذهو .2'”«ةيوناث
 ال هسفن مّدقي نأ دّرجمب اًيلآ نوكي داكي لكشب قّقحتتس هسفن عناصلا ناسنإلل

 ربتعي لب «تاودألا تعرتخا يتلا ةيرشبلا ةعانصلا ينابو ءايشألا زجنم هرابتعاب
 اًنايحأ جتني وهو «تاودأ زاجنإل تاودأ «زجنم» ةضاخغو تاودأ عناص اًساسأ هسفن

 ءايشأ ءالوأ ّمهي ال هنإف ءراطإلا اذه يف ةعفنملا أدبم قّبط اذإو .ءايشأ طقف
 زيفحت ىلع دعاسي امو .جاتنإلا راسم مهي لب لامعتسالا مهي الو لامعتسالا

 ريخألا رايعملا نإ «ىرخأ ةرابعيو .عفان وه دهجلاو ءانعلا نم فيفختلاو ةيجاتنإلا
 ةّذللاو ملألا مييقت 7 :يأ «ةداعسلا» لب «ةتبلا لامعتسالا الو ةعفنملا سيل سايقلل

 .اهكالهتسا يف وأ ءايشألا جاتنإ يف امهب ءرملا رعشي نيذللا

 رهاظ لخدم ةيزم عمج دق :«ملألاو ةذللا باسح» ل ماثنب فاشتكا نإ

 ٌرقتسم أدبم ىلع روثعلل ربكألا ةيبذاجلا عم ةيقالخألا مولعلا يف يضايرلا جهنملل

 شماه يف ةيناعفنلا ةفسلفلا نع هاضر مدع نع هتاذ ماثتب رّبعيو 21366107, 08. هلا, م »1 رولفال (1)

 حوضوب ريشت ال ةيتاعفنلا ةملك نِإ» : الئاق (153 55, «لفغههره. 1) هباتكل ةريخأ ةرشنل فيضأ

 يسيئرلا هضارتعا نإ .(62اذ01) ميعنلاو ةداعّسلا اتملك امهيلإ ريشت املثم ملألاو ةّذللا يتركفل

 نوكي نل يذلا ؛«ددعلا ريدقت ىلإ اندوقي ال١ يلاتلابو سايقلل لباق ريغ عفنلا رابتعا يف لّثمتي

 لصفلاب عفنلا أديم نم ةداعسلا أدبم ماثنب ٌدمتسبو .اثكمم هنود نم هّرشلاو ريخلا رايعم نيوكت»
 اًجرعنم لّثمي لصفلا اذه نو .3ةرقفلا ء1 لصفلا :رظنا «لامعتسالا ةركفو عفنلا موهفم نيب

 َّنإف «ماثنب لبق انألاب دعب اًظبترم ناك دق عفنلا أدبم نأ اًحيحص ناك اذإ هنأل ةيناعفنلا خيرات يف
 اذكهو «لامعتسالا ءايشأل َلقتسم ملاع ىلع ةلاحإ لك نم عفنلا ةركف اًيرذج غرفأ هدحو ماثنب

 ةيقيقح (112168) «ةيلك ةينانأ» ىلإ ةيناعفنلا لوح
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 هنم تحرط دقو تاذلل لماكلا عومجملا «هتداعس» ْنِإ .ناطبتسالا يف اًمامت

 ءايشأب ةقالع نود نم ىقبيو تاساسحإلاب رعشي يلخاد ٌسح ةباثمب يه .مالآلا

 ىلإ ةفاضإو .ٌصاخلا هطاشنب يعاولا يتراكيدلا يعولا لثم كلذو ملاعلا اذه

 سيل رشبلا عيمج هيف كرتشي ام نأ رقت يتلا ةيساسألا ماثنب ةمّلسم ْنإف ءكلذ

 باسحلا تايلمع لئامت يف رهظت يتلا «:ةصاخلا مهتعيبط لئامت وه لب «ملاعلا

 «ةاحوتسم ةمّلسم يهو ؛ةّذللاو ملألاب رئأتلل مهتيلباق يف مهتبرجت لئامتو مهيدل

 «ةداعسلا بهذم» ةفسلفلا هذه ْنأل ؛ثيدحلا رصعلل لوألا ةفسالفلا نم ءةرشابم

 ةيروقيبألا ىلإ ةبسنلاب رمألا وه املثم اهمسا رايتخا ثيح نم أوسألا كلذك يه
 أدبمف .اًيحطس الإ ثيدحلا «ةداعسلا بهذم» هب طبتري ال يذلا «ميدقلا رصعلا يف
 ءمويهو «مالآلا بّنجت لب «ةذللا سيل ءاقباس انيأر امك ؛ةداعسلا بهذم لك
 نم نأ ديج اًدج لكشب فرع اًموسليف «ءكلذك ؛ناك دق «ماثنب عم فلتخي يذلا
 ال هنأ لبقت ىلع ربجم وه يرشبلا لعفلا لماكل ىوصقلا ةياغلا ةذللا لعج ديري

 تلأس اذإو» .نايقيقحلا هاهجّجوم امه فوخلا لب ةبغرلا الو «ملألا لب ةذللا

 ضرملا ّنأل ءروفلا ىلع بيجيس هنإف «ةححصلا يف (ءرملا)» بغري مل مهّدحأ
 هنإف «ملألا ههركل دحاو ببس ةفرعم يف تبغرو رثكأ كتلئسأ تقّمع اذإو .ملؤم

 ءيش يأب طبترت ال ءىوصُق ةياغ اهنإ .ةتبلا هميدقت عيطتسي نأ هيلع ليحتسملا نم
 نع اًمامت [310] ّلقتسملا وه طقف ملألا ّنأ وه ؛ةلاحتسالا هذه ببسو ."؟”«رخآ

 ال ةذللا َّنِإ ؛هسفنب اّلِإ رعشي ال يذلا ديحولا وه مّلأتي يذلا ءرملا ّنأو ؛ءيش يأ
 يذلا ديحولا يلخادلا ّسحلا وه ملألاو .اهجراخ رخآ ءيشب لب اهسفنب ّدتلت

 ءايشأ ىلإ ةبسنلاب ةيلالقتسالا ثيح نم سفاني نأ نكمي يذلاو ناطبتسالا هفشتكا

 .يباسحلاو يقطنملا ريكفتلل حضاولا نيقيلا عم ةبرجتلا

 يف اًيقيقح .ملألا ةبرجت يف ةداعسلا بهذمل ىصقألا ساسألا اذه ناك اذإو

 اًقلتخم ىنعم ثيدحلا رصعلا يف بستكي هنإف «ةثيدحلاو ةميدقلا هتاعونت نم لك
 يف ناك املثم ءملاعلا لاكشألا نم لكش يأب ءدعي مل هنأل .ةوق ّدشأو اًمامت
 ةيفرظ هذهو «همالآ بتجتي نأ ديري يذلا ناسنإلا ضفري يذلا «ميدقلا رصعلا

 .(13 ص ءروكذم عجرم) 1121692 هركذ (1)
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 نع بارتغالا ّنِإ .ملاعلا يف ىنعملا نم ريبك ءزجب اًمئاد ةذللاو ملألا اهيف ظفتحي

 دودح ىلإ «نييروقيبألا ىلإ نييقاورلا نم  هتاعّونت لك يفو ىمادقلا ىدل ملاعلا

 هاجت قيمع رذحب مهلأ دق  (ةيرخسلا) ةيبلكلا ةعزنلا ىلإ اَلوصو ةداعسلا بهذم
 ملألاو بارطضالا نم «ملاعلا نوؤش نم تالفإلل ةيوق ةجاحل عضج دقو ملاعلا

 ىلإ الإ «انألا» هيف ضرعي ال ىلخاد لاجم ىف نامألا ىلإ ءوجللا امهطّلسي نيذللا.

 ةيسحلا ةعزنلاو يروهطلا بعتملا ىاهذ هقياطملا ةثيدحلا سرادملا ّنِإ .هسفن

 نم اهرذح نم «سكعلا ىلع مهلتست تناك دق  ماثنب ىدل ةداعسلا بهذمو

 ةردق يف ٌكشت تناك اهنأ امب َكشلل عضخت تناك دقل ؛كلذك وه امب ناسنإلا

 نمو «ةقيقحلا يّقلت ىلع يرشبلا لقعلا ةردقو «عقاولا يّقلت ىلع ةيرشبلا ّسساوحلا

 .ةيرشبلا ةعيبطلا داسف ةعانق ىتح وأ زجعلا ةعانقل عضخت تناك ةمث

 يف وأ لصألا يف ءاوس ةيتاروت الو ةيحيسم تسيل داسفلا ةركف ْنِإ
 هنإو «ىلوألا ةئيطخلا ةرابع يف «عبطلاب ةلوؤم تناك دق اهنأ مغر «ءنومضملا

 ولثمم مهتي امدنع ةرفنمو رثكأ ةّرضم تناك ام اذإ لوقن نأ بعصلا نمل

 ول امك ةحاقوب نويمائثنيلا رصاني امدنع وأ ناسنإلا داسف يروهطلا بهذملا

 دق ىمادقلا ناك امنيبو .لئاذر اًمئاد اهوريتعا دق رشبلا ناك ام لئاضف تناك

 ىركذ وأ اهنم اورّرح دق اوناك يتلا مالآلا لّيخت «ةركاذلاو ليختلا ىلإ اودنتسا

 ْنِإف .مهتداعسب مهسفنأ عانقإل ءديدشلا ْمَّلأَتلا تالاح يف ةيضاملا تاذللا

 اياطخللو بقانملل ىقلخلا نابسحلا وأ تاذللا ريدقت ىلإ اوجاتحا دق نيثدحملا

 ةيقلخلا تاباسحلا هلق .صالخلا وأ ةداعسلل يضاير يمهو نيقي ىلإ لوصولل

 .ميدقلا رصعلا رخاوأل ةيفسلفلا سرادملا ركف نع اًمامت ةبيرغ «عبطلاب يه
 يذلا طابضنالا ةمارص يف ريكفتلا ىلإ طقف جاتحي ءرملا ْنِإف كلذ ىلإ ةفاضإو

 نيذلا كئلوأ [3111ىدل روهظلا ديدش كولسلا لبن يفو هسفن ىلع درفلا هضرفي

 ىلإ اونطفتي يكل «ةيروقيبألا ىلع وأ ةميدقلا ةيقاورلا ىلع اوئشنأ دق اوناك
 يروهطلا بهذملا نع ةداعسلا بهذمل غيصلا هذه اهببسب لصفُت يتلا ةّرهلا

 اذه ببسبو .ثيدحلا ةداعسلا بهذم نعو ةّيسحلا ةعزنلا نعو «؛ثيدحلا

 ةددشتملا ىمادقلا قالخأب ثيدحلا كولسلا أشني نأ ّمهي ال هنإف «قرافلا

 انألا لوح ةزكرمتملا ءثدحألا ةيونألا هيلع بّلغتت نأ وأ ةبّصعتملاو
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 نم رثكأ ودبيو .رباعلا سؤبلل يئاهناللا هعّونت عمو هعم اًمامت ةحماستملاو

 الب «ةيركفلا هتاراصتنا ققحيل نكي مل ؛««ربكألا ةداعسلا أدبم» ْنأ هيف كوكشم
 فاشتكالاب ءطقف رمألا قّلعت ام اذإ ةيزيلكنإلا ةغللا تاذ نادلبلا يف كش

 ةطلس تحت يرشبلا سنجلا تعضو دق ةعيبطلا» ْنأ رقي يذلا «شاقنلل لباقلا

 لعجل ةلوقعملا ريغ ةركفلا ةطلس تحت وأ :2'”ةذللاو ملألا ؛نيتدايس

 اًرسي رثكألا ودبي يذلا روعشلا ةيرشبلا سفنلا يف» لصفلاب اًقيقد اًملع قالخألا
 .276سايقلا يف

 نم ةيمهأ لقأ «ىرخأ تاللواحم ءارو يفتخي املثم اذه ءارو ّيفخمو

 ّدح ىلإ نيعئاش اناك دقو «ةينادرفلل ةحستكملا ةوقلا نمو ةينانألل سّدقملا سقطلا

 ةطقن دجنل اننإو ءرشع عساتلا ةيادبو رشع نماثلا نينرقلا يف نيدئاس احبصأ امهنأ

 ؛ةذللاو  ملألل ريدقت يأ نم ريثكب ىوقأ أدبم .لعفلاب لثمت ىرخأ ةيعجرم ىرخأ
 ملألا هققحي نأ عقاولا يف ضرتفي ام نإ .ةايحلا أدبم وه اذهو ءهمّدقي نأ عيطتسي

 نيسحت وه لب «ةداعسلا ةتبلا سيل قاسنألا هذه لك يف ةبغرلاو فوخلاو «ةذللاو

 «ةئيدحلا ةينانألا تناك اذإو «ءيرشبلا سنجلا ةيرارمتسا نامض وأ ةيدرفلا ةايحلا

 رصنع اهصقني نلف «(ةداعسلا ىمست يتلا) ةذللا نع «ةداوه نود اًدحب ءمعزت امك

 .- راحتنالل يرذج ريربت  ةداعسلا بهذمل قاسنألا لك يف جاجحلل هنع ديحم ال

 اهلكش يف ةايحلا ةفسلفب قلعتي زرمألا نأ ءعقاولا يف نّيبي هدحو صقنلا اذهو

 رايعملا يه اًمئاد اهسفن ةايحلا ْنِإف .ءفاطملا ةياهن يفو .اًدقن لقألاو اًعويش رثكألا

 عونلا حلاصم امك اًمامت درفلا حلاصمو «[312]ءيش لك مّيقي يذلا ىمسألا
 يرشبلا عونلا ةايح عم وأ ةيدرفلا ةايحلا عم ةيطرش ةقالع يف ءامئاد « يه يرشبلا

 .ىمسألا ريخلا يه ةايحلا نأ يهيدبلا نم ناك ول امك

 طروصءتمأءو ه1 18407215 ه0 آعهولذاة(108 باتك نم ةلمج لوأ ديكأتلاب هذه نإ (1)

 عجرم ؛يفيلاه .«05[116106 سويسيفله نم ءابيرقت اًيفرح تلقُت دق ةريهشلا ةلمجلا هذه ّنإو
 نأ يغبني ةدئاس ةركف نأ اًيعيبط ناك هنأ ءكلذ يف ّقحم وهو «يفيلاه ظحاليو .26 ص ءروكذم

 حوضوب ةعقاولا هذه نّيبتو .(22ص) 'ةغيصلا سفن يف ريبعت داجيإ ىحنم «بناوجلا لك يف وحنت
 ةرتف لالخ ةدئاس راكفألا ضعب تناك امهم هنأل ,ةفسالف اوسيل مه مهنع ثدحتن نيذلا باتكلا ّنأ
 .رخآلا هبتك ام امهدحأ لقني نأ نود ةلئامتم تاغايص ىلإ نافوسليف لّصوتي نلف ةنّيعم

 15ص ءقباسلا ردصملا (2)
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 فورظ يف هسفن ضرف يف عناصلا ناسنإلا هشاع يذلا بيرغلا لشفلا نإ
 ةعجارمب حّضوت نأ كلذك نكمملا نم ناك ةداعلل قراخ لكشب «ةمئالم ودبت تناك

 تادقتعملل ةعجارم ءانمامتها عوضوم نم اًبارتقا رثكأ ىتح اًيفسلف يه «ىرخأ

 قيرطلا أّيه يذلا مويه ىدل ةيببسلا أدبمل يرذجلا دقنلا نإ .ةيساسألاو ةيديلقتلا

 ةفسلفلا لوصأ نم اًدحاو «اّبلاغ «ربتعا دق ناك ؛رّوطتلا أدبمل قحاللا يتبتلل

 وذ دوجوم ءيش لك نأ - ةجودزملا ةيزكرملا هتمهيذب عم «ةيببسلا أدبم نإ .ةثيدحلا

 موقي - الامك رثكأ نوكي نأ بيسلا ىلع بجي هنأو (هنطنا 8186 ©08058) ببس

 انأش ىلعأ عناصلا نوكي ثيح ءعنصلا لاجم يف براجت ىلع .حوضوبو ءاّمامت
 ينهذلا خيراتلا جرعنم َنإف ءراطإلا اذه يف رمألا ىلإ انرظن اذإو .هتاجوتنم نم

 عيطتسي ثيح  ةيوضعلا ةايحلا رّوطت ةروص ترهظ امدنع قّقحت دق ثيدحلا رصعلل

 ليبس ىلع عفرأ نئاك روهظ ببسي نأ ءدرقلا لاثملا ليبس ىلع «ىندأ نئاك رّوطت
 ىلعأ نوكي نأ بجي يذلا تاعاسلا عناص ةروص ضوع كلذو «ناسنإلا لاثملا

 .اهل اًيبس وه ناك يتلا تاعاسلا لك نم ةبترم

 ةيلآ ةيؤرل رهقت ال يتلا ةدشلل ناركن دّرجم نم رثكأ رييغتلا اذه دجويو

 نيجهنملا نيب رشع عباسلا نرقلا يف نطابلا عارصلا نأ ول امك هنإ .ملاعلل

 نم عنصلاو بيرجتلا جهنم «يليلاغ فاشتكا نم امهقاقتشا نكمي نيذللا نينكمملا

 .اًرخأتم اًرصن قّقح دق ناك جهنملا اذهو «ىرخأ ةهج نم ناطبتسالا جهنمو ؛ةهج

 قّقحي نأ هيلع ناك اذإ ناطبتسالا هققحي يذلا ديحولا سوململا عوضوملا ْنأل

 هذه نأ امبو .يجولويبلا راسملا لعفلاب وه ءاّمامت واخ تاذلاب يعو نم رثكأ

 تقولا يف يه ءاهسفنل تاذلا ةظحالم يف اهغولب نكمي يتلا ةيجولويبلا ةايحلا
 يف دعي مل ناطبتسالا نأ ول امك هنإف «ةعيبطلاو ناسنإلا نيب ضيألا راسم هسفن

 لب هركف يف ال  ناسنإلا يف دجو دق لب عقاو نود يعو تاعّرفت يف ميهيل ةجاح

 ملاعلاب ءاّدلجم ءهطبرل ةيجراخلا ةداملا نم يفكي ام  ةيدسجلا هتاراسم يف

 ال يذلاو يرشبلا يعولل ثياحملا عوضوملاو تاذلا نيب لصفلا نإ .يجراخلا

 نيبو ءركفملا ءيشلا 565 ءمهل؛ههك وه امب ناسنإلا نيب لباقتلا يف هحالصإ نكمي

 ةلاح يف اًمامت يفتخي لباقت وه .دتمملا ءيشلا 565 ©خ06858© نم طيحم ملاع

 كالهتسا ىلعو «باعيتسا [313] ىلع هتاذ اهرارمتسا دمتعي يتلا ةيحلا ةيوضعلا
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 دق ءرشع عساتلا نرقلا يف ةيداملا ةخسن :يأ ةيناعيبطلا ةعزنلا ْنِإ .ةيجراخ ةدام

 هسفن تقولا يابكوير اكسل درا ندي رجلا اجلا اكسل

 .©”هلعلاو ةفسلفلا نيب اًمئاد عستت يتلا ةّرهلا ريسجت
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 ىمسألا ريخلا اهرابتعاب ةايحلا
 نم ثيدحلا ةايحلا موهفم قاقتشا يقطنملا قاستالا يف اح انيرغي نأ نكمي

 اًمهو نوكيسو ءانسفنأ ىلع اهطّلسن ىتلا ةريحلا ىهو ؛ةثيدحلا ةفسلفلا ةريح

 نم ءطقف ءءرملا اهيلإ رظن ام اذإ ثيدحلا رصعلا لكاشم ةّيدج هاجت اًريبك اًميضو
 تارابع يف رسفي نأ نكمي عناصلا ناسنإلا لشف نإ .راكفألا رّوطت رظن ةهجو

 ملع ىلإ ةيعيبطلا مولعلل لوألا لوحتلاو «ةيكلف ءايزيف ىلإ ءايزيفلل لوألا لّوحتلا
 ناسنإلا راصتناب لشفلا اذه ىهتنا اذامل وه ريسفتلا رظتتي لازي ام يذلاو .«ىلك»

 يذلا وه ؛قيقدتلاب ءلمعلا طاشن ناك «ةيلمعلا ةايحلا قاثبنا عم ءاذاملو ؛لماعلا
 عّونت لخاد ءاذامل «ىرخأ ةقيرطب لقنل وأ ,ناسنإلا تاردق بتارم ىمسأ ىلإ عفر

 يتلا يه «قيقدتلاب «ةايحلا تناك ةيرشبلا تاردقلا عّونت ةبحصو ةيرشبلا ةلاحلا
 .ىرخألا تارابتعالا لك تحازأ

 «ةريخألا ةيئادحإلا اهرابتعاب اهسفن ةايحلا تمّدق هلجأ نم يذلا ببسلا نإ

 مب نوواسي ةثالثلاو ء.نوسغربو «ةشتينو «سكرام مه ةايحلل ةثيدحلا ةفسلفلا يلّثمم ربكأ ّن نإ (1)

 رجلا ءعقاولا يف يه ةايحلاو «ناطبتسالاب نوقثي مهن ةلداعملا هذهلو .دوجولاو ةايحلا

 ةفسالفلا ءالؤه نيب قرفلاو .هتاذ يف رظنلا دّرجمب هيعي نأ ناسنإلل نكمي يذلا ديحولا
 «يعولا نم اًجاتنإ رثكأو اًطاشن رثكأ مهدنع رهظت ةايحلا َّنأ وه «ثيدحلا رصعلا يف مهيقباسو
 هذه َّنِإ .ةقيقحلل ميدقلا جذومنألا ىلإو لّمأتلا ىلإ ءيميمح لكشبو دنتسم ّدج ودبي يذلا

 دّرمت «ةفسلفلا ىلع درمتلاب اهفصو نسحألا ناك امبر ءةئيدحلا ةفسلفلا نم ةريخألا ةلحرملا

 .لمأتلل لعفلا ةضراعم ىلع اًدّكؤم ءدبلا .ذنم رهظيو ءةيدوجولا عم يهتنيو دراغيك ريك عم أدبي
 وه امب لعفلاب هب ّمتها ةفسالفلا ءالؤه نيب نم دحأ ال نأ انل نّيبت ءاَدّبج انعمت اذإ هنأ ريغ

 نع اًبيرغو اًينطاب هرابتعاب ؛هيدل لعفلا لكشبو دراغيكريك ءانه اًبناج كرتن نأ يغبنيو .كلذك
 طقم 13طععء عناصلا ناسنإلا عنصلا تارابع يف لعفلا ؛نوسغربو ءهشتين فصيو .ملاعلا

 تارابع يف لعفلا يف سكرام ركفي املثم اًمامت 8000 58م1685 ركفملا ناسنإلا ضوع

 ىلإ ءامتنالاو ءرثألا سيل ريخألا مهعجرم نكلو .رثألا تارابع يف لمعلا فصيو ءزاجنإلا

 .اهبصخو ةايحلا هنإ لعفلا الو ملاعلا
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 َنأ وه «؛ثيدحلا [314]عمتجملل ىمسألا ريخلا تيقبو ثيدحلا رصعلا يف

 هداقتعا هيف بلغت يذلا يحيسملا عمتجملا راطإ لخاد ثدح دق ثيدحلا بالقنالا

 ةنملعلا هرّيغت مل اًمامت هسفن وه يقب «كلذ نم رثكأو ءةايحلا ةسادق يف يساسألا

 «ثيدحلا بالقنالا ّنإف «ىرخأ تارابع يفو .يحيسملا ناميإلل ماعلا عجارتلاو

 تناك ءهتطساوب يذلا «ةيمهأ رثكألا بالقنالا ءهيف كيكشتلا نود عبت دق

 ءاًعاسّنا رثكأ ىدم اذ ءاّيسايس ناك يذلاو ءميدقلا ملاعلا يف هتثدحأ دق ةيحيسملا

 .صوصخم يداقتعا ناميإ وأ نومضم يأ نم اًماود رثكأو ؛لقألا ىلع ءاّيخيراتو

 نيب ةميدقلا ةقالعلا تبلق دق ةيدرفلا ةيرشبلا ةايحلا دولخل ةيحيسملا ؟ىرشبلا» نأ

 ةبترم ىلإ «ةيرشبلا ةايحلا :يأ ءاّنوم ءايشألا رثكأ ءتعفرو ملاعلاو ناسنإلا

 .نوكلل اكلم ّدحلا اذه ىلإ ناك يذلا .دولخلا

 ميدقلا ملاعلا يف ةيحيسملا راصتنا نأ ايخيرات لمتحملا نم رثكألا هنإ

 كئلوأ ىلإ لمألا بلج يذلا بالقنالا اذه نع ءريبك لكشب ءاّجتان ناك دق

 نأ ذنم دوهعم ريغ لمأ هنإ .ةقيقحلا يفو ؛ىضق دق مهملاع ْنأ اوفرع نيذلا

 ىلع «ةتبلا ءنوؤّرجتي اونوكي مل دولخب مهتدعو دق ةديدجلا ةلاسرلا تناك

 ةسايسلا فرشل اًيئراك نوكي نأ الإ هناكمإب نكي مل بالقنالا اذه نإ .هيّتمت

 قتشا دق ناك ؛ةعاسلا كلت دودح ىلإ «يذلا «ءيسايسلا طاشنلا نإ .اهتماركو

 ىندأ ىلإ عجارت دق ءملاعلا اذه يف دولخلا ىلإ قوتلا نم ربكألا هماهلإ

 ىلإ ءهنم بناج يف «صّصخملاو «ةرورضلا ىلإ عضاخلا طاشنلا نم ىوتسم

 ةيعرشلا حلاصملاو تاجاحلا ريفوت ىلإو ةيرشبلا ةثيطخلا تاعبت ةجلاعم
 نود نم نآلا حبصأ دولخلا ىلإ قوتلا ْنِإ .رخآلا بناجلا يف ةيضرألا ةايحلل

 نأ امب ءاّمهو تناك اهبهي نأ ملاعلل نكمي يتلا ةرهشلا هذه لثمو ؛ىودج

 ملاعلا يف دولخلا ىلإ يعسلاو ناسنإلا نم داسفلل ةيلباق رثكأ ناك دق ملاعلا

 .ةدلاخ تناك دق اهسفن ةايحلا نأ امب ءىنعم نود ناك

 اهلتحت تناك يتلا ةناكملا تّلتحا يتلا «قيقدتلاب «يه ةيدرفلا ةايحلا ّنِإ
 نمث توملا» نأ سلوب سيّدقلا ربتعا امدنعو ءيسايسلا مسجلا «ةايح»

 تومل ّنأ نورشيش لوق دّدري «دبألا ىلإ مودتل دجوت ةايحلا نأ امب «ةئيطخلا

 تسّسأ دق تناك يتلا ةيسايسلا تاعومجملا اهتفرتقا يتلا اياطخلا باقع وه
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 ٌلقألا ىلع لوألا نييحيسملا نأ ول امك هنإ."”رهدلا دبأ مودتل

 نع اوركتبا دق  اًينامور اًنطاوم فاطملا ةياهن يف ناك يذلا [3151:«صلوب

 مسجلا ةايح اولدبتسا ثيحب «ينامورلا لاونملا بسحب دولخلل مهرّوصت ؛يعو
 ءانكمم اًدولخ طقف كلتمي يسايسلا مسجلا نأ املثمو .ةيدرفلا ةايحلاب يسايسلا

 «تدقف دق تناك ةيدرفلا ةايحلا ٌنِإف «هايإ هدقفت نأو ةسايسلا هزواجت عيطتست

 ةايح تداعتسا دق ءحيسملا ةطساوب نآلاو «مدآ لوزن دنع دوعوملا دولخلا ةرم

 توم يف ديدج نم عيضت نأ اهناكمإب اهنأ ديب ءاّمئاد مودت نأ اهناكمإب ةديدج
 .ةيدرفلا ةئيطخلاب ناث

 نم أّرجتي ال ءزج وه ةايحلا ةسادق ىلع ىحيسملا ديكأتلا ّنأ ديكألا نمو
 ْنِإ :ميدقلا رصعلا فقاومل اًحراص ناش عيوتن يذلا يربعلا ثوروملا
 لمعلا يف ناسنإلا ىلع ةايحلا اهضرفت يتلا ةبيصعلا فورظلل ينثولا راقتحالا

 ريغ ةيرذلا ضرع ةداعو «ةهلآلل «ةلهسلا ةايحلا» نم رويغلا مسرلاو ؛ةدالولاو

 نأ ّدح ىلإ) اهشيعن نأ .قحتست ال ةّحصلا ريغ نم ةايحلا نأ ةعانقو مهيف بوغرملا

 نأ عيطتسي الو ةايحلا دّدمي امنيح هبجاوب اًلْخم ربتعي :لاثملا ليبس ىلع «بيبطلا
 .ةميلأ دج تحبصأ ةايح نم تالفإلل ليبن لعف راحتنالا ّنأو .”(ةّحصلا جلاعي
 ةميرجلا ئواسم رشعلا اياصولا دّدعت فيك رّكذت ىلإ .طقف .جاتحي ءرملا نأ ديب
 «عيطتست ال يتلا  ىرخألا تازواجتلا ديدع نيب نم ءصاخ ديكأت يأ ريغ نم

 نوناقلا نأ كاردإل  ءاركنلا ةميرجلا هذه «ةّدحلا يف ءسفانت نأ انداقتعا بسح

 لعجي نكي مل نييثولا نوناق ىلإ هنم اننوناق ىلإ برقآ هنا مقر «نيربعلل يعرشلا
 هذه ّنِإ .يدوهيلا بعشلل ينوثاقلا ماظنلل ةيوازلا رجح «ةايحلا ىلع ظافحلا نم

 ميدقلا رصعلا نيب يربعلا يعرشلا نوناقلا اهلتحي ناك يتلا ةطيسولا ةيعضولا

 رَّسفت نأ نكمي ةيحيسملا دعب ام وأ ةيحيسملا ةينوناقلا قاسنألا لك ينثولا

 تكوتاماتطانك هدتاعمم ممئ5 مده ممعمه ءقا...لعاأ ءهتص» :ةيلاتلا يه نورشيش ةظحالم (1)

 لوح كلذك :رظناو . 26 :صانطاتعم لل 2384 2ءمدقأتلانأه وأع هدوم كاتاقك الأ ةءاعم28 لأ

 نوطالفأ ءاّدلاخ نوكي نأ يغيني ءاَدِّيج سسؤملا يسايسلا مسجلا َنأب ميدقلا عانتقالا

 يف ينافلا ريغ ءزجلا اوكاحي نأب ةديدج ةنيدم يسسؤم بلاطي ثيح «(713) «نيناوقلا»
 (طمومم عم طغصتم ةاطقمسه كتفك ءمعدأ). ناسنإلا

 16مانط|:ع2 4056© «ةيروهمجلا» :نوطالفأ رظنا (2)
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 نع اًرّيمتم هرابتعاب بعشلل نكمملا دولخلا ىلع دّكؤي يذلا يربعلا دقتعملاب

 .ىرخأ ةهج نم ةيدرفلا ةايحلل يحيسملا دولخلاو ؛ةهج نم ملاعلل ينثولا دولخلا

 يف أدبي يذلا .ءصخشلل ىطعُملا يحيسملا دولخلا اذه ّنإف ءتالاحلا لك يفو

 ةهادب رثكألا ةدايزلا نع ءطقف جتني ال «ضرألا ىلع ةدالولاب ةايحلا ءهتدحو

 ىلع [316]ةايحلا ةيمهأ يف ةلئاه ةدايز داز دق هنإ لب ءرخآلا ملاعلاب لاغشنالل

 - تانهكتلاو ةقطرهملا تالمأتلا انينثتسا اذا  «تدكأ دق ؛ةيحيسملا ّنِإ .ضرألا

 نإ .ةدّدحم ةيادب اهل تلاز ام «يئاهن ّدح اهل دعي مل اهنأ مغر ةايحلا ْنأ ىلع

 ةياهن ال ةايحل ءاّسؤب رثكألا ىوتسملاو ةيادبلا نوكت نأ نكمي ضرألا ىلع ةايحلا
 نأ عيطتست نل ءتوملاب يهتنتس يتلا ةايحلا هذه نود نمو ءةايح اهنكلو ءاهل

 شاقنلل ةلباقلا ريغ ةلأسملا ببس وه اذه نوكي نأ نكميو .ةدلاخ ةايح كانه نوكت

 يزكرملا نوناقلا ةيدرفلا ةايحلا دولخ حبصأ امدنع .طقف هنأ رابتعا يف ةلّثمتملاو

 ىلع ةايحلا تحبصأ «ةيحيسملا قاثبنا ةيادب عم «ينعي «برغلا يف يرشبلا عونلل

 .ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب ىمسألا ريخلا ضرألا

 ةميدقلا تازييمتلا ةيوست ىلإ عزن دق ةايحلا ةسادق ىلع يحيسملا ديكأتلا نإ
 لعفلاو رثألاو لمعلا ىلإ رظنلا ىلإ عزن دقل ؛ةيلمعلا ةايحلا لخاد تالصفمتلاو
 هنإف .هسفن تقولا يفو «ةرضاحلا ةايحلا ةرورض ىلإ عوضخلا يف ْ) ةيواستم اهرابتعاب

 ىلع ظافحلل اًيرورض نوكي نأ نكمي ام لك :يأ لمعلا طاشن ريرحت يف دعاس دق

 .هب هقصلأ دق ميدقلا رصعلا ناك يذلا راقتحالا ضعب نم .هسفن يجولويبلا راسملا

 تارورض الإ يّبلي نكي مل هنأل نهتمُي ناك يذلا ءدبعلا هاجت ميدل راقتحالا ْنِإ
 ناك امهم ةايحلا ديق ىلع ىقبي نأ ديري ناك هنأل هديس عمق ىلإ عضخيو ةايحلا

 نكي ملو .يحيسملا دهعلا يف لصاوتي نأ عيطتسي نكي مل راقتحالا اذه «نمثلا

 عوضخلا نع اًضوع رحتني مل هنأل ,نوطالفأ عم «دبعلا ىلع بيعي نأ عيطتسي ءرملا

 حبصأ دق ناك ءفورظلا لك مغر «ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نأ كلذ ءام ديس ىلإ

 تضفُر دقلو .ةميرجلا نم أوسأ لمع ةباثمب راحتنالا ربتعا دقلو ءاّسّدقم اًبجاو

 .ةصاخلا هتايحل اًّدح عضو دق ناك نم ىلع لب مرجملا ىلع ال ةيحيسملا ةزانجلا

 رداصملا ةءارقل نيثيدحلا نيلوؤملا ضعب هلواح دق ام سكع ىلع «نكلو

 ىدل ديدجلا دهعلا ىف لمعلل ثيدحلا ديجمتلل تاراشإ دجوت ال هنإف «ةيحيسملا
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 دحأ» يَمُّس دق ناك يذلا «سلوب سيّدقلا نإ .نيثيدحلا لبق نيرخآ نييحيسم باّتك
 يتلا ةليلقلا عطاقملاو ؛ليبقلا اذه نم اًئيش نكي مل :'”لمعلا يبراوح

 زبخ نولكأي» نيذلا كئلوأ ىلإ هّجوتت اهنأ امإ يأرلا اذه اهيلع سّسؤت 31

 ةديج ةليسو هرابتعاب لمعلاب حصنت ا امإو «لسكلا بيسب كلذو ««نيرخآلا

 اًدج ةصاخ ةايح شيعب ماعلا مازلإلا معدت اهنأ :يأ ءبارطضالا نود ةلوليحلل

 ةيحيسملا ةفسلفلا يف ةهاجو رثكأل ىتح هنإو .©”ةيسايسلا تاطاشنلا بّئجتبو

 اًبجاو حبصأ دق ناك لمعلا نأ رابتعا ينيركألا ساموت ىدل ةصاخو ؛ةقحاللا

 وهو «ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل ىرخأ ةليسو مهيدل نكي مل نيذلا كئلوأ ىلإ ةبسنلاب
 يّبلي نأ ءرملل نكمأ اذإو ؛لمعلا يف ال ءرملا ةايح ىلع ظافحلا يف لّثمتي بجاو

 نود نم رداصملا أرقي نم ّلكو .ريثكب لضفأ نوكي كلذ ْنِإف .ءلّوستلاب هتاجاح
 يف ىتح ةسينكلا يف ءابآلا عافتنا ةّلقب أجافيس لمعلا حلاصل ةثيدح ةقبسم ماكحأ

 ّنإف ءاذكهو .ىلوألا ةئيطخلا ىلع اًباقع هرابتعاب لمعلا ريربتل ةحضاولا ةصرفلا
 هذه يف سّدقملا باتكلا نم رثكأ وطسرأ عابّتا يف دّدرتي مل ينيوكألا ساموت

 ىلع ربجت يتلا ةديحولا يه اًيح ءاقبلا ىلع ظافحلا ةرورض» نأ رارقإلو ةلأسملا

 ىلع ظافحلل ةيعيبطلا ةقيرطلا وه «هيلإ ةبسنلاب 00 .©”(يوديلا لمعلا ةسرامم

 عيمج لكأي نأ ةّتبلا يرورضلا نم سيل هنأ جتنتس ااذه نمو ءاّيح يرشبلا عونلا

 ل لا «مهنيبج قرعب مهزبخ رشبلا

 :رظنا ءولأ درانرب يناكينيمودلا ىلإ كلذ دوعي (1)
 ديجمتلل يحيسملا لصألا نع نيعفادملا نيب نمو آع 5:278أ1 0'ةمدؤد 56 دسنأ (1914)

 آم 1239211 لع» طعومعماو طلعممل:و ظانعمسع ظهءمع :اسنرف يف :دجن لمعلل ثيدحلا

 _ هما 54112, طلع ةعطعتأ: ؟اةعط 20:8 :ايناملأ يفو .( 1"طمرصسع (1937)

 كاج : اثيدحو مطئ1هوهمطتععطعم ©طتصلكداععم لعد طغعئاتنععم [طمرسقو ؟78مو ةوانتتم (1912).

 لمعلا ةفسلف ءارثإ يف مهاس يذلا ءاكيجلبب نافول ةعماج نم 213ءودنعو 1مءاععمو كرالكول

 «1موم05 ل6 هقّلؤَم نم عبارلا باتكلا يف ححص ثيح ةيمهأو ةميق راثآلا رثكأ نم دحاوب

 يحيسملا ردصملل ئطاخلا لي يوأتلا .«1393ن1 ممممضتما6» (1946) نرنعملا لعمزع مهئانتعا»

 ةركف رهظت ال١ :هنأ ىأرو ««لمعلا ريدقت يف ريثكلا ءيشلا ةيحيسملا رّيغت مل» : اًلئاق لمعلل
 .(62 61 ص) «ينيوكألا اموت لامعأ يف «اًيضرع اّلِإ لمعلا

 .12 - 12-11 1طعو5 3:8و 1 1طعمو 4:9 (2)

 كنستلت 2مدواعو ءمانلعد زتأ 135:501 عملو 260عمدزأ5ك ؟لءاتتك مرهتأ مقصهتطادك همعدوعك (3)



 343 ثيدحلا رصمعلاو ةيلمعلا ةايحلا

 لمعلا لامعتسا َّنِإ لوقن نأ ىتح نكمي الو .2“'”بجاولاب مايقلل وأ لكشملا

 دعب ناك دقل لب ءديدج يحيسم فاشتكا وه لسكلا رطاخم هردل ةليسو هرابتعاب
 ةعيبط لوح ةميدقلا ةعانقلا عم مات قفاوت يفو .ةينامورلا قالخألل اًكرتشم اًعضوم
 ةتامإ لجأ نم «ةداع ءوه «ةياهنلا يف ءيحيسملا لامعتسالا َنإف لمعلا طاشن
 سفنب «نايحألا ضعب يف موقي «ةريدألا يف ةصاخو .لمعلا نإ ثيح .ةوهشلا
 .©0اهسفنل تاذلا بيذعت لاكشأ ضعبو «ةدهاجملا هيدؤت يذلا رودلا

 ىلعو ةايحلا ةسادق ىلع اهديكأتو «ةيحيسملا لعجي يذلا ببسلا نإ[ 31

 ةيقبسألا ىلإ دنتسي ةيباجيإ لمع ةفسلف اًدبأ رّوطي مل «ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا بجاو
 «؟108 ةيرشبلا تاطاشنلا عاونأ لك ىلع ةيلمأتلا ةايحلل اهيطعت يتلا ةقلطملا

 يه لئمأتلا ةايح نإ ءمماعسممأ 2172 ةزهتماتعا ع2 272611012 ءوأ 011311 7118 21173»

 ةايح ايازم َنِإَف «ةيلمع ةايح ايازم تناك امهمو ؛:«لعفلا ةايح نم لضفأ ةطاسبب
 .حيحص اذهو «ةعانقلا هذهو «7”«ريثكب ىوقأو ةعاجن رثكأ» يه لّمأتلل ةصّصخم

 كاتسصتسم طعما ههتعد 1 2. 187. 3,5. (0

 ,8ءمعللءا تكيدنبل 115052و 08 لا يف ةصاخو ؛ةيسنكلا دعاوقلا يف هب حوصنم لمعلا نإ (2)

 ىَمسَي ام يفو «(ةدعاقلا نم 8 ٍلصفلا ظنا يدسجلا 1”هزوأ0416 لسكلا تالويم ٌدَض

 .ةئيطخلا ىلع اًباقع ال «ةعيبطلل اًنوناق ربتعُي لمعلا ْنإف «(8م1560186 211) سونيطسغأ ةدعاق
 نيتفدارتم امهرابتعاب 1826505و 08658 لمعتسي هنإ - يوديلا لمعلاب سونيطسغوأ حصنيو
 تاءارغإ ءرد ىلع دعاسي يوديلا لمعلا نأ :بابسأ ةثالثل كلذو  هأنانات عم نيتلباقتمو

 هاجت ناسحإلا بجاو قيقحت ىلع نيكسنتملا 6:65[8082025 لا دعاسيو 00 لسكلا

 ىلع ةراجتلاك ىرخأ تامامتها لعفت املثم ركفلا مزلُي ال هنأل لّمأتلل مثالم وهو ؛ءارقفلا
 عم 5 لا يف لمعلا رود لوح نراق .لاثملا ليبس

 عوعممع 12ءامصنعااع «ل]ع 227211 لقمو 1ع ءغواع5 مم 25010065 0ء10ءصاقلع5 لا 4غ ص 9غ

 هلغءاع» لوسمقما لع طور ءطماموتع همدمسقلع ءا 2عتطمامعتونع, 7هآ ةكلئآ, ج1 (1948).

 لاياور تروب يدحوتم نأ صوصخملا فيرطلا نم هّنإف «ةيلكشلا تارايتعالا هذه ىدع اميفو
 :رظنا) «ٌّقحب «ةعجان باقع ةليسو نع نوثحبي مهو لمعلا يف ةرشابم ءاوركف دق

 ادتوأعمو 8ةطوع, 1؟37هن] 89ه]بتمل لكيت مما ؟أ لادمع 106ع. 1هدنعصو] لع 250ءطما1معنع

 دمحصتقلع ءا طمنطقمأهعاوانع, 70أ 211, 251 (1948))

 فونتومك كانطتستت 12601هعنع 11 2. 182.1.2 (3)

 نع اًضاخ اًفالتخا 9408 264198 ةيلمعلا ةايحلل قلطملا قّوفتلا ىلع هديدشت يف ساموت رهظيو
 1ضوانتؤأأل0, انا 1مالعطأاو 7615113 15:63 01501 مام ب حصني يذلا 2.« س ونيطسغ وأ

 (2ع هأالزغة16 16أ هتك. 19). ؛هنم ةدافتسا درف لك ققحي ىتح ةقيقحلا فاشتكا وأ ثحبيلا»
 امهدحأ :ةيسسم ديركفم لصتب ذأ نكميءام ىرس خا انيق نويل فالدخالا اذه نكلو
 .ةينامورلا ةفسلفلا هتنّوك دق رخآلاو «ةينانويلا ةفسلفلا هتنّوك دق
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 يرشبلا عضولا 244

 ريثأت ىلإ دوعت ديكأتلاب يهو «يرصانلا عوسي ميلاعت يف رسيب ةدوجوم تسيل
 ليجانألا ركف ىلإ برقأ ةطيسولا ةفسلفلا تيقب اذإ ىتح هنأ ديب ؛ةينانويلا ةفسلفلا

 ديحولا طاشنلا ّنِإ ."'”لمعلا ديجمتل ببس يأ «ةّنبلا ءاهيف دجتل تناك ام اهنإف

 ةديحولا ةيرشبلا ةردقلاو «لعفلا وه هميلاعت يف هب حصني يرصانلا عوسي ناك يذلا

 .«تازجعملا زاجنإ» ىلع ةردقلا يه اهيلع دّكؤي يتلا

 نأ رارقإ ةيار تحت ءاوضنالا لصاو ثيدحلا رصعلا َنإف ءرمألا ناك امهمو
 هتاعجارم يفو ؟ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب ىمسألا ريخلا يه «ملاعلا سيلو «ةايحلا

 ىتح هنإف «ةيديلقتلا تارّوصتلاو تادقتعملل هدقن ىفو ةيرذج رثكألاو ةأرج رثكألا

 دق ةيحيسملا تناك يذلا يساسألا بالقنالا اذه يف كيكشتلا يف اًدبأ رّكفي مل

 نوثّدحملا نوركفملا نوكي مك مهي ال .رضتحملا ميدقلا ملاعلا [319] ىلإ هتبلج
 لك ىلع ةايحلا ةيمهأ ّنإف ؛ثوروملا ّدض مهتهجاوم يف يعو يوذو ةحاصف يوذ

 هرابتعاب «هنإو ««اهتاذب ةيهيدب ةقيقح» عضو ءمهرظن يف «تبستكا دق رخآ ءيش
 رصعلا لك زواجتي دعب أدب دق يذلا ءهرضاحلا انملاع يف ىتح ٌرمتسا دق ؛كلذك

 ءالعف نكمي امنيب «نكلو .نيفظوملا عمتجمب لمعلا عمتجم ضّرعيو ثيدحلا
 ةهجو هجّتي نأ نكمي ناك سديمخرأ ةطقن فاشتكا عبت يذلا رّوطتلا نأ كاردإ

 يه ةايحلا نكت مل ىتم ءهثودح لبق ماع ةئام عبس ثدح ام اذإ اًمامت ةفلتخم

 «كلذ نع جتني ال هنإف «كلذك ملاعلا ناك لب «ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب ىمسألا ريخلا

 دولخ سيل مويلا ثدحي ام َّنأل .يحيسم ملاع يف دعب شيعن اننأ لكش يأب
 ةيحيسم ةمّلسملا هذه نوكت امنيبو .ىمسألا ريخلا يه ةايحلا نأ لب «ةايحلا

 ةمهم ةيفرظ نم رثكأ .يحيسملا دقتعملا يف لّثمت ال اهنإف ءلصألا يف ديكأتلاب
 «ءانربتعاو ىحيسملا داقتعالا تايئزج المها ام اذإ ىتحو كلذ ىلإ ةفاضإو .ةيوناث

 نأ نييدلا نمنإت نادألا ةننمأ يف نيكي ىلا هفيسلل مالا تملا هلق
 رصعلل ةبيرلاو رذحلا ركف نم ركفلا اذهل اًررض رثكأ نوكي نأ نكمي ءيش ال
 الو «ةيثراك رثكأ لكشب هتعاجن تبثي مل تراكيد ٌكلش نأ دّكؤملا نمو ؛ثيدحلا

 :6 ىتم ةصاخ رظنا .نيلماعلاو لمعلا ديجمتب ال ؛«يويندلا كالتمالا ٌرشب ليجانألا َمتهت (1)
 معاق 25 22 :18 .34 6:.20  :اقول .19 :4 سقرم .24 21 :19 2.332 -9
32-5 :4. 
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 345 ثيدحلا رصعلاو ةيلمعلا ةايحلا

 ربكأ ءدراغيكريكو لاكساب هلخدأ ثيح «ينيدلا داقتعالا لاجم يف هحالصإ نكمي

 داحلإ نكي مل يحيسملا داقتعالا ناكرأ ضّرق امف) .ةثادحلل نيينيدلا نيرّكفملا

 ءٌةظف نوكت ام ةداع مهججحف  رشع عساتلا نرقلا ةيدام وأ رشع نماثلا نرقلا

 ىرحألاب لب  ميدقلا توهاللا ةطساوب رسيب ضحلل ةلباق اهنإف «ةيبلغألل ةبسنلابو
 نومضملا ناك نيذلا ءّقحب نيدلا ىف نيدقتعملا رشبلا صالخ هاجت ٌكشلا
 .(«لقعلل ةيفانم وأ ةبيرغ» لا دق مهنيعأ يف «ةميدقلا هدوعوو يحيسملا

 دق سديمخرأ ةطقن تناك اذإ لصح دق نوكيس ام فرعن ال املثم اًمامتو

 نوكيس ام فاشتكال نيلّهؤم نوكن نل ائنإف «ةيحيسملا قاثبنا لبق تفِشُتكا
 اذه اهعطق دق ةضهنلا رصعل ةريبكلا ةقافتسالا نكت مل اذإ ةيحيسملا ريصم

 يف انركف ام اذإو .ةحوتفم ودبت تتاب لبسلا لك َنِإف يليلاغ لبقو .ثدحلا

 لك يف ءنوكتس ةيئقث ةروث نأ اًديج ركفن نأ اننكمي هنإف «يشنيف يد ودرانويل
 ىلإ لوصولا نم نّكميس ناك اذهو .ةيرشبلا رّوطت تزواجت دق «تالاحلا

 ءاّثبشت اهرثكأو [320]اًمدق ناسنإلا مالحأ رثكأ نم دحاو قيقحتو «ناريطلا

 ديحوت قّقحت نأ قحب نكميو ؛نوكلا ىلإ لصوت «بير الب ؛نوكت نل نكلو
 ةرماغملا ليوحتل الو ةقاط ىلإ ةداملا ليوحتل ةققحم نوكت نل نكلو ءضرألا

 نوكن نأ نكمي يذلا ديحولا ءيشلاو .يبوكسوركيملا يرهجملا نوكلا ىلإ

 ةايحلل قباسلا بالقنالا عم لّمأتلاو زاجنإلا بالقنا ةفداصم ْنأ وه هنم نيقثاو

 ةايحلا تناك امدنعو .ثيدحلا رّوطتلا لكل قالطنا ةطقن تحبصأ دق ملاعلاو

 نأ اهناكمإب ناك هنإف ءطقف «ةيلمأتلا ةايحلا يف اهتيثادحإ ترسخ دق ةيلمعلا

 تيقب دق ةيلمعلا ةايحلا هذه ْنألو ؛ةملكلل لماكلا ىنعملاب ةيلمع ةايح حبصت

 ضيأ «كلذك اهرابتعاب ةايحلا نوكتسف ةيئادحإ ءطقف اهرابتعاب ةايحلاب ةطبترم
 .ةّماتلا اهتبوصخ رشنتسو ةيلمع حبصتس «ةعيبطلا عم ناسنإلا لمع

45 

 لماعلا ناويحلا راصتنا

 ةنملعلا راسم نكي مل اذإ اًدبأ الماك نوكي نل لماعلا ناويحلا راصتنا نإ
 عزن دق «يتراكيدلا ٌكشلا نع «ةرورضلاب «قئبني يذلا ناميإلل ثيدحلا عجارتلاو

 ةايحلا نإ .دولخلا نيقي اهنع عزن دق «لقألا ىلع وأ ءاهدولخ ةيدرفلا ةايحلا نع
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 رصعلا يف ٠ هيلع تناك ام ردقب اًمامت ةيناف ءاّدّدجم «ةيناف تحبصأ دق ةيدرفلا

 امم لقأ هب َدتعُي دعي يلاتلابو ءاّماود لقأو اًرارقتسا لقأ ىتح ملاعلا ناك د «ميدقلا

 دق «ِتأ ملاعب نيقيلا دقف امدنعو «ثيدحلا ناسنإلا َنِإ .ةيحيسملا ةبقح ةليط ناك

 نوكيس ملاعلا نأ داقتعالا نع اًديعبو ؛ملاعلا اذه ىلإ ال ءهسفن ذ ىلإ هب يمر

 ٌرقي ناك ام ردقبو .ملاعلا اذه ةيعقاو نم ىتح اًقثاو ناسنإلا نكي مل ءاّيرظن اًدلاخ

 مامتها نود نم رهظي ام يفو «شاقن نود لؤافتلا يف كلذو يعقاو ملاع هنأ

 دعبأ ناكمل ضرألا نع هسفنب دعتبا دق ناك هنإف «تباثلا ملعلا مدقت لوح لؤافتو

 يذلا ىنعملا ناك امهمو .هدعبأ دق ناك رخآ ملاع يف يحيسم داقتعا يأ نع ريثكب

 ينعي نأ نكمي ال ءاّيخيرات «هنإف ءدئاسلا لامعتسالا يف «نملعملا» ةملك هيلع ٌلدت

 ملاعلا اذه حبري مل .تالاحلا لك يف ثيدحلا ناسنإلا نأ ؛ملاعلا يف روضحلا

 هب يمر دقل ؛كلذك ٌقدأ ةرابعب «ةايحلا حبري مل وهو ءرخآلا ملاعلا رسخ امدنع

 وه هبّرجي نأ نكمي ام عفرأ نوكيس ثيح «ناطبتسالا نطاب يف سبُحو كانه

 تناك ةيقبتملا ةديحولا نيماضملا َّنِإ .هسفن عم هوهلو «ةيواخلا ةيركفلا تاراسملا

 تالاعفنا اهتظ يتلا هدسجل ةيميهبلا [321] تاعافدنالاو «تابغرلاو تاوهشلا

 نأ هنكمي ال :يأ ءاهيف ركفي نأ هنكمي ال هنأ كردأ هنأل «ةلوقعم ريغ» اهربتعاو

 املثم اًمامت ءاّيرظن اًدلاخ نوكي نأ ءنآلا ءنكمي يذلا ديحولا ءيشلاو .اهبساحي

 ةيدرفلا ةايحلا نوكت املثمو «ميدقلا رصعلا يف اًدلاخ يعامتجالا مسجلا نوكي

 اًدبأ مئادلاو نكمملا ةايحلا راسم :يأ ءاهسفن ةايحلا ناك ىطسولا نورقلا ةليط

 جيرشلا خرالا
 ءريخألا يف ءعونلا ةايح تناك عمتجملا قاثبنا يف هنأ اًقباس انيأر دقل

 رصعلا ةيادب ديكأت نم لّوحتلا ةطقن ْنإف ءاّيرظنو .اهسفن تضرف يتلا يه
 ةايخلا ىلع «دعيتامبقا «ةذيقاك ىلإ «ةينانألاف درخلا ةايح نلع تيدحلا
 سكرام لّوح امدنع تققحت دق :(سكرام) «نّدمتملا ناسنإلا»و ؟ةيعامتجالا»

 مهنإف «نولعفي ام ردقب «رشبلا عيمج نأ - يكيسالكلا داصتقالل ةظفلا ةركفلا

 ريتا كّرحتو ملعُت حلاصم ىرق ىلإ  ةيتاذ حلاصم بابسأ لجأ نم نولعفي
 عونلا نإ .اًلك هرابتعاب عمتجملا رّيست اهتاعارص لالخ نمو «عمتجملا تاقبط

 ةحلصم ىوس اهيف ريسي ال يتلا عمتجملا نم ةلاحلا كلت وه نذمتملا يرشبلا

7 



 317 ثيدحلا رصعلاو ةيلمعلا ةايحلا

 نكلو .يرشبلا عونلا امإو .؛تاقبطلا امإ وه ةحلصملا هذه عوضومو ءةدحاو

 ناك يذلا لعفلل رثأ رخآ ىتحو «نآلا ءهنأ كلذ ىنعمو .رشبلا الو ناسنإلا ال

 دق ؛هنّمضتت ةيتاذلا ةحلصملا تناك يذلا عفاّدلا ْنِإف ء«هيف نوزجني رشبلا

 لك اهل عضخي يتلا ءاهسفن ةايحلا راسم ةوق :«ةيعيبط ةّوق» تقبت دقلو .ىفتخا
 ©0(يعيبط راسم هسفن ركفلا راسم ّنِإ) يواستلاب ةيرشبلا تاطاشنلا لكو رشبلا
 لجر ةيرارمتسا وه ناك ءالصأ فده اهل ناك اذإ ءديحولا اهفده ناك يتلاو

 انه نم «ةيلاعلا ناسنإلا تاردق نم ةدحاو ّيأ دعت ملو .ةيناويحلا عاونألا

 ةيدرفلا ةايحلا تحبصأ دقل «عونلا ةايحب درفلا ةايح طبرل ةيرورض ءاّدعاصف

 نمضن نأو لمعن نأ وه جاتحن ام لك حبصأ دقلو ؛«ةايحلا راسم نم اًءزج

 هضرفي اممو جاتحن امم نكي مل امو .هترسأ ةايحو ةّصاخلا ءرملا ةايح لصاوت

 وه امب طقف اًريربت دجي امإو يرورض ريغ اّمِإ ناك .ةعيبطلا عم ةايحلا ضيأ
 نإ ثيحب - ىرخأ تاناويح ةايح نع اًرّيمتم هرابتعاب «ةيرشبلا ةايحلا ةيصاخ
 بايسألا سفن لجأ نم «دوقفملا سودرفلا» ل اًبتاك ربتعا دق 2411:08 نوتليم

 .ريرحلا جاتنإ ىلع ّرقلا ةدود ربجت يتلا

 يذلا ةيرشبلا ةبرجتلا نادقف ْنإف .يضاملا ملاعب ثيدحلا ملاعلا انراق اذإو

 اًساسأ ىتح الو طقف لّمأتلا سيلف .ةداعلل قراخ لكشب ريثم وه رّوطتلا اذه هنمضي

 امدنع .هسفن ركفلاو .اًمامت ىنعملا نم ةيلاخ ةبرجت حبصأ دق يذلا [322] وه

 َّنأ ربتعت يتلا ةجيتنلا عم .غامدلا ةفيظو حبصأ دق هنإف ««تاعبت باسح» حبصأ

 .اذبأ لعفن نأ انعطتسا امم ريثكب نسحأ فئاظولا هذه قّقحت ةينورتكلإلا لئاسولا

 تارابع ىف اًيرصح اًموهفم نوكي داكيو لازي امو ءةعرسب اًموهفم لعفلا ناك دقل

 ةثياحملا ةالابماللاو ملاعلا ىلإ هئامتنا ببسي ءطقف زاجنإلاو .«زاجنإلاو لعفلا
 ةايحلا راسم ةفيظوك «لمعلا نم رخآ لكش ةباثمب نآلا هيلإ رظن دقو «ةايحلا هاجت
 .ةبارغ رثكألا سيل نكلو اًديقعت رثكألا

 فيفختل كلاسم دجنل ةيافكلا هيف امب ءايكذأ اننأ انتبثأ ءهسفن تقولا ىفو

 نأ ةيوشلاتاطاشتلا لابس نم لمعلا ءادعتإ نأ ذة نلإ ةلكاشمو كسلا مانع

 .1868 ةيليوج يف 1118615030 ىلإ سكرام اهبتك ةلاسر ىف كلذ درو (1)
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 ءّدذج عئار لمعلا ربتعي «نآلا ىتح ءهنأل .اًيوابوط ربتعُي نأ ةّنبلا هنكمي

 دعوت يالا ىلاعلا ربعنا ّنظن ام وأ لعفن ام ىلع ٌلديل اًدج اًحومطو
 هءاضعأ بلاطي «نيفظوملا عمتجم .لماعلا عمتجملل ريخألا ىوتسملا نإ .هيف

 يف تحستكا دق «لعفلاب «ةيدرفلا ةايحلا تناك ول امك ءضحم يلا لاغتشاب

 يذلا ديحولا يلمعلا رارقلا نأ ول امكو «يرشبلا عونلا ةايحل لماشلا راسملا

 ءاهنع يلختلاو ءانئش نإ «هتيدرف ليبس كرت ناك دق درفلا ىدل اًبولطم لازي ام

 كولس نع اضرلاو هبارطضاو «درفلا هب رعشي املأ لازي ام هرابتعاب شيعلا ملأف
 كولسلا تايرظن ةلكشم نإ .يفيظو فنص نم كولس هعور نم «ئّده» دق قرخأ
 «لعفلاب اهنأو «:ةحيحص حبصت نأ عيطتست اهنأ لب ةئطاخ اهنأ سيل ةثيدحلا

 .ثيدحلا عمتجملا يف ةيهيدبلا تاعزنلا ضعب موهفم ءانبل ةنكمم ةيلمع نسحأ

 يرشب طاشن رّجفت عم أدب يذلا  ثيدحلا رصعلا نأ كاردإلل لباقلا نمل هنإو

 رثكألاو «ىوصقلا ةيبلسلا يف يهتني نأ نكمي - دوعولاب اًّدج ّيرثو ءاّدج ديدج
 .روصعلا رم ىلع خيراتلا اهفرع يتلا اًقمع

 كشو ىلع ناسنإلا نأ نّيبت ةّيدج رثكأ رطخلاب ىرخأ تاراذنإ كلانه نكلو

 يناويحلا عونلا كلذ ىلإ روطتلا لوبق كشو ىلع ءعقاولا يف وه لب ءديري نأ
 ةرم ةصالخلا يف ءاندع اذإو .هتلالس نم ردحنا هنأ «نيوراد ذنم .لّيختي يذلا

 ىلإ عمتسن ملو .هسفن ناسنإلا ىلع اهانقبطو سديمخرأ ةطقن فاشتكا ىلإ «ىرخأ
 اًيلج حبصي هنإف «ضرألا هذه ىلع لعاف وه ام ىلعو ءلعفن ال يك «اكفاك» راذنإ

 ةديعب نوكلا نم ةيواز نم اهيلإ انرظن اذإ ءهتاطاشن ّلك ْنأ لاحلا يف ءنايعلل

 «تاراسم اهرابتعاب رهظتس لب «عون يأ نم تاطاشن ةباثمب رهظت نل «ةيافك

 لئاسول ثيدحلا ءاطتمالا نوكي «بيرق نمز يف ءام ملاع ربتعا امكو «ثيحب

 ةيرشبلا ماسجألا هيف [323] أدبت يجولويب ليوحتل راسم ةباثمب رهظيس «لقنلا
 لّوحتلا اذه ٌّنِإف ءنوكلا نم رظانلا ىلإ ةبسنلابو .ةيذالوف فادصأ اهيطغت ءاّيجيردت

 يف اننيعأ مامأ ءلصحي يذلا لّوحتلا نم «ّلقأ الو رثكأ ال ءاّراغلإ رثكأ نوكيس

 ترّوط يتلاو ةيويحلا تاداضملاب اهانعراص يتلا ةريغصلا ةيويحلا ةزهجألا كلت

 اذه روذج ةقيمع يه مكو .انمواقتل ةريغص دج ةيح تانئاك بيجعو بيرغ لكشب
 تازاجملا يف ىرُي نأ نكمي ام اذهو ءانسفنأ ٌدض سديمخرأ ةطقنل لامعتسالا
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 نوفشكي ءاملعلا لعجي يذلا ببسلاو .مويلا يملعلا ركفلا ىلع رطيست يتلا اهسفن

 كّرحتلا يف «ةّرح» ةّرذ لك نأ ءاّيرهاظ .ودبت ثيح  ةّرذلا يف «ةايحلا» لا نع انل
 نيناوقلا اهسفن يه تاكرحلا هذه مكحت يتلا نيناوقلا نوكت ثيحو اهل ولحي امك
 داوسلا لعجتو يرشبلا كولسلا مكحت «عامتجالا ملع بسحو ؛يتلا ةيئاصحإلا

 نأ نكمي مكو «ةّرح ةيدرفلا ةّرذلا نوكت مك مهي الو «يغبني ام كلسي مظعألا

 نم يذلا ببسلا ّنِإف ءىرخأ ةرابعبو  اهتارايتخا يف نوكت ىتح كلذك رهظت
 لاكشأ يف .طقف ءاّهباشتم رغصلا يف ةيهانتماللا تاّرذلا كولس نوكي ال هلجأ

 كولسو ةايحلا «كلذ ىلإ ةفاضإ «هبشي لب ءانل رهظي امك «يبكوكلا ماظنلا

 عمتجملا اذه ىلإ رظنن اننأ ,يهيدبلا نمل هنإف «يرشبلا عمتجملا يف لاكشألا

 نع اندعبأ ول امكو .ءصاخلا يرشبلا اندوجو نع اندعيأ دق انك ول امك هيف شيعنو

 تعاطتسا اذإ ىتحو «يذلا ربكلا يف يهانتماللا نعو ءرغصلا يف يمهانتماللا

 .اهربخن يك انع اًّدج ةديعب اهنإف اهكردت نأ لئاسولا دوجأ

 دقف دق ثيدحلا ناسنإلا نأ ينعي ال كلذو لوقن نأ ىلإ ةجاح يف انسلو

 ملعو عامتجالا ملع انل هلوقيس ام اًمهم سيلو .اهنادقف كشو ىلع هنأ وأ هتاردق

 يف نوّرمتسي رشبلا ّنِإف ,««يعامتجالا ناويحلا» لوح ايجولوبورئنألاو سفنلا
 رثكأ ةرصحنم تحبصأ تاراهملا هذه نأ مغر «دييشتلا يفو «عنصلا يفو زاجنإلا

 تلفت ءاهبحاصت يتلا ملاعلا ىلإ ءامتنالا براجت َّنإ ثيحب «نانفلا بهاوم يف
 . 7ةيداعلا ةيرشبلا ةبرجتلا لاجم نم رثكأف رثكأ

 يه «تاراسم ةراثإ ىنعم يف لقألا ىلع ؛لعفلا ىلع ةردقلا َنِإَف ؛لثملابو
 اوعّسو نيذلا «ءاملعلل ةيرصح ةيحالص تحبصأ دق اهنأ مغر ءانل ةبحاصم اًمئاد

 ريغ ّنف» ضّرع اذإ ريغتي ال ديكأتلاب وه نانفلا بناج نم ملاعلا ىلإ يساسألا ءامتنالا اذه نإ (1)

 بهذملا) ةيتاذلا «ةيعوضوملا» هذه ءرملا ذْخَنا ام اذإو «ءايشألا لّثمت ام .««يعوضوم
 هتاساسحإ نع ريبعتلاو ءاهيف ««هسفن نع ريبعتلا» ىلإ وعدم هنأ نانفلا دقتعي ثيح «(يتاذلا

 وأ ءاًتاَحن وأ اًماَّسر ناك ءاوس ءنانفلا ّنِإ .نينانفلا ال نيلاّجدلا ةيصاخ يه هذهو «ةيتاذلا
 ةسرامم عم كرتشم ءيش يأ هئّيشتل نوكي الو ملاعلا يف ءايشأ جتني ءاًراقيسوم وأ ءاّرعاش

 ّنفلا ال يريبعتلا َنفلا امَّنِإ .اًمامت ةينفلا ريغ «تالاحلا لك ىفو .«شاقنلل ةلباقلا ريبعتلا

 . ةرابعلا يف ضفانت وه ءدرجملا
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 لصفي ناك يذلا ميدقلا ةيامحلا طخ ءاغلإ ّدح ىلإ ةيرشبلا نوؤشلا لاجم [ 1

 نورق ةليط تزجنأ يتلا تاقيقحتلا هذه لثم مامأو .يرشبلا ملاعلاو ةعيبطلا نيب

 نوكيل ةنكمملا اهتازاجنإ فشكنت نأ اًبئاص ءطقف ودبي هنإف ءرباخملا رارسأ تلّثمو

 ةيرادإلا لاعفألا نم رثكأ كلذو ءربكأ ةيسايس ةلالد تاذ نوكتلو ربكأ ريدقت اهل

 نود وم نيل «دكوملا نمل هنإو .ةلودلا لاجر ئدست ام: بلغأل ةيساهولسنلاو
 لقألا عمتجملا ءاضعأ مهرابتعاب يمومعلا مهيأر ناك نيذلا كئلوأ نأ ءةيرخس

 نولازي ام نيذلا نيّقبتملا نيديحولا ةياهنلا يف «نونوكي نيذلا ءاّيسايسو اًيلمع
 اهوسّسأ يتلا ءىلوألا مهتاميظنت نأل كلذو .هيلع قفّتم لكشب نولعفي فيك نوفرعي

 ةموظنمو ةيقالخألا مهريياعم اهيف اورّوط يتلاو ةعيبطلا وزغل رشع عباسلا نرقلا يف
 دق لب ؛ثيدحلا رصعلا تارييغت لك ىلع بسحف بّلغتت مل ءمهب ةصاخ فرش
 نأ ريغ .لكك خيراتلا يف ةوق رثكألا ةقاطلا تاذ تاعومجملا نم ةدحاو تحبصأ

 ةكبش لخاد ال نوكلا رظن ةهجو نم ةعيبطلا ىف اولعف نأ ذنم ءاملعلا لعف

 جاتنإ ةراهم هصقنت املثم اًمامت لعفلل فشاكلا عباطلا هصقني ءةيرشبلا تاقالعلا

 رينيو ىنعملا هنم رّجفتي يذلا عبنملا نانّوكي اًعم امهو ؛«ةيخيرات حبصت نأو صصق

 دق «كلذك .لعفلا ْنِإف «ةيمهأ رثكألا يدوجولا رهظملا اذه يفو «يرشبلا دوجولا
 ام نولعفي نولازي ام نيذلا ضعبلا ءالؤهو «ةليلقلا ةبخنلا لجأ نم ةبرجت حبصأ

 رثكأ ىتح مهتبرجت نوكتو «نينانفلا نم ّلقأ ىتح نوكي نأ نكميو لعفن نأ هينعي

 .ملاعلا بحلو ملاعلل ةيلصألا ةبرجتلا نم ةردن

 ثيدحلا لبق ثوروملا عيّتن نحنو ءيذلا  ريكفتلا نإف «ةياهنلا يفو
 لازي ام  ةيلمعلا ةايحلل انرابتعا نم هانيصقأ دق «ثيدحلا ثوروملا لثم اًمامت

 ءوسلو .ةيسايس ةيرح فورظ يف رشبلا شيعي ثيح .«يلعف هنأ كش الو اًنكمم

 يف نيركفملل ةروثأملا ةيلالقتسالا لوح ةداع لبقُي ام سكع ىلعو ءّظحلا

 ءعقاولا يف ءهنإو ءمهتشاشه لثم يف ةيرشب ةردق يأ نوكت ال «يجاعلا مهجرب

 نِإف «ةشيعم ةبرجت ةباثمبو ءركفن امم نايغطلا فورظ يف لعفن نأ ريثكب رسيأ
 ره اين طققا ف يطأ , طع كلذ ناك اسوو 4 ويقم امقاد ريتا دق يكتلا
 هذه ْنأ دقتعن نأ رورغلا ليبق نم نوكي ال نأ نكميو «ةبخنلا صئاصخ نم
 وأ .ةحلصم ريغ نم كلذ نوكي نأ نكميو .انرصع يف صقنت مل ةبخنلا
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 لبقتسمل [325] ةيمهأ نود نم سيلو ؛ملاعلا لبقتسمل «ريغص ددع ةحلصمل
 ملو «نييلمع نوكن نأ ةبرجت ادع ءرخآ رابتخا يأ نكي مل اذإ هنأل .ناسنإلا

 تاطاشنلا ىلع قبطتل ضحملا طاشنلا ىدم ىوس ىرخأ سايق تايلمع نكت

 وه امي ريكفتلا ْنأ لعفلاب اًنكمم نوكيس هنإف «ةيلمعلا ةايحلا لخاد ةعّونتملا

 مك فرعيس ىوتسملا اذه يف ام ةبرجت هل نم لكو اهلك اهزواجتيس ؛كلذك
 «0!نسوانقام 5ع ماانك 38ء,ء نانقست هتطنأ ءكنهت 38عءا, :لاق امدنع انت ناك ناك

 نوكي امم المع رثكأ نوكي الا قان0011281 1118105 50]ال821 6556 0103122 تالال 50!ا5 ©556[»

 نوكي امنيح هيلع نوكي امم ةدحو لقأ سيلو ءاًئيش لعفي ال امنيح هيلع
 .؟هدرقمب
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[327] 

 ليمجلاب نافرعو ركش

 فارشإ تحت :تمّدق تارضاحملا نم ةلسلسل اهلصأب ةساردلا هذه نيدت

 .وغاكيش ةعماجب كلذو 1956 ماع ناسين /ليربأ يف نيرغلاو .ر. زلراش ةسسوم

 ةيادب ىلإ دوعي يذلا رثألا اذهل ىلوألا لحارملا يفو .«ةيلمعلا ةايحلا» ناونع تحت

 يفو ةيراكذتلا مياهنغاغ نوميس ةسسؤم يل هتمّدق معد نم تنكمت تانيسمخلا

 فيرخ يفو .رالفكور ةسسوم نم رخآ معد اًريثك «يندعاس ةريخألا ةغيصلا دادعإ

 ةينادقنلا لوح نوتسيرب ةعماج يف ءسوغ نايسيرك ةودن ينتحنم «1953 ةئس

 ناونع تحت تارضاحملا نم ىرخأ ةعومجم يف يراكفأ ضعب ضرع ةصرف
 عيجشتلاو ربصلل ةنوئمم لازأ ام انأو .«يسايسلا ريكفتلا ثورومو سكرام لراك»

 عم يويحلا راكفألا لدابتل كلذكو .ىلوألا تالواحملا هذه امهب تلبوق نيذللا

 يهو «؛ةودنلا لعج ام وهو جراخلا نمو (ةدحتملا تايالولا يف) انه نم .باتك

 .اًعومسم ىدص دجت ءددصلا اذه يف ةديحولا

 يف بتكلا رادصإ تأدب نأ ذنم ءاّمئاد ينتدعاس دق يتلا «نسليتيف زور امأ
 اذإو .سراهفلاو طوطخملا دادعإ ىلع ريبك نوع تاذ اًددجم تناك دقف ؛دلبلا اذه

 «ةنس ةرشع يتنثا نآلا قوفت ةرتفل ُهّئلعف ام لجأ نم اهل ةنتمم نوكأ نأ يغبني ناك

 .اًمامت ةيفوم ريغ نوكأس يننإف
 [تدنرآ ةنح]
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 وأ ةيناملألاب يلصألا اهرودص بقاعت يف ةيسيئرلا تدنرآ ةنح تاباتك 1

 :ةديزملا وأ ةحقنملا تاعبطلا ركذ عم ةيسنرفلا اهتامجرت يف وأ ةيزيلكنإلاب

 بتكلا أ
 1262 [زءطعوطععمت# طعأ ةددوتمأتم: آل ةعودعاط ةاصعع مطتامذهدطتعءطعم 1هأععم1 اه هر

 2طعوءاتمر لانلتان5 5م212865 71مم, 29

 كدععاتع ظوعهزو, 11علعءعاطععو, ا. كءطمءعألعم, 8.

 "116 ظدسلعم 01 هانم 'اكتتعر, 105008, 5ءعءاععن ةصل الاب ةعطاتتقعب, 1

 "1ع 02نعأسك 01 '81163:513(101نك3, 1ع الوعل, 3م عمان, 813م © (00. 1

 اك1ءصعس1اع 0 1نرورعاةس عع (01214: 11عمعوءطقلا 2 ءةصللالك أ, طان2همق815ءالع

 اء ة مدة ل05

 1 ةطعا ؟؟ةعدطق ععمن طع ]رأ1ع 01 ل ع7 وكر 1.هد0لمهمر ظقمأ 320 71ءقأ آئط7قمالا 5.

 1ع [اسسمم (هسلتك مل, تطتعت عمر, (نطنعدمم آلملك ععوزات' 2؟عوور 5.

 "1ع كوسم ه1 1'هاأهلتاهعا مستعمل, 8لعجب ل هءاعر الا/هعال 2نطأتكطنمع 00. [ءضقنمم

 80ههاعور 20 دلت ععمل 8

 71713 32058 0062ج ١05 (ةاتععص طعطعال, 501 عدنا, 1< ط1 333265, 0

 18ءامءعو 2وعأ ةهل ؟اننننع: كزتع 11عع2عاءعق لص 2هاتاعدأ 1طمانعألا, 71عجب آلهعلع

 1/1 مم 2ءعوور, 61

 م 1عمواسأأمسور 7لعوبال وداع ٠/11 مع طععوور 1963: 20 عوتنعل ةصل ءداقن ععل 5

1865 

 1نءعدسمسسم أد ل ءطتعدل عدن 4 1 عممرأ هم طع ظفممتتاز ه1 1511, لعرب الهلع للعمع

 طوععوور 1963, 20 215مل 320 ه212:8ع0 801108 5

 "152 (0ءاوزمد 01 101821168513 هل3 511, 117 الوداع, 1183 عمانتأ, 2:2عع ف 1

 طوطاتدطعمع 00,30 ل1110 1115 0عالب 27ع196ععقب 6.

 ظعاطءعو 2ومأ ةسل ؟ادادمعز طاوطأ 1:ععءععع زم هلت عقل '!ططمانعطأر ![ءجب ال هءأع

 لعموم طوعمور 8. 1

 لعدم 2وعاع '1ةسعمر 8ع المرلعر !1ةءوانتتأر 823[1عع يب 6 ,١7/0210

 نيزوعو هأ '[طع ظعورسطاتعر 11عجب ال هر, 112 ءمانكأ 8226ع 10522091 ءطب 2

 1زع ءمطمعععمع '1ه0ئ16هص: ةعطخ 155235, 1ءعدملطلنكار 501! عققمطم,و 6.

7 



 يرشبلا عضولا 356

 "1ع آنكع ها 8قتسلرم 2 7701. ل160 طإن 813 14097, ]عتب ال هع, 1132 عمان 832

 ل0132, 7

 طع لع قم طومتمطت لعوتمط 10ءدان هسا واتاعم ذه لع 11هلعرم وعر هلناعل
 طوع [خمو 8[. ءالصفمر 8لعانب ال هعاعر 01016 2:ءوؤر 8

 1ععاتوعع هن اكقساأ*5 ولاتنعول ©طتلهدمواطز, ءلتاعل طن ا[[قنمسعع ظعلصمعت, نط م

 102172910 2ععوور 2

 اوك 15غ هلزان1ع 7 ةسشعك عزت 58 عاطلققك, 17عىابأت آان ه0. طامعت, ع 9

 آ1ىكدوزو اد [ن20ءداودلتسع 1930 - 1954. []معما16ءماعل ةسل نضسمانطاتدذعل 7! هداعق

 55 طفسمملط 4ةععسلا ل: 1[ فطعم'5 ع. 81عجب المتاع, ط3 عمانعأ 826غ 109820مالاعطب

,1904 

 لماتكنسهل 0ع 2عووفع (1950 -1973): 2101. 1224. وسع. دمع دالاالتع 0هدساأنمع

 10زر قتل : 8325, 5عانل1, 5.

 18 يومدكأطت اتا عسل لانععمتعماب 8لنع0 بتاط دم آمن ملانعأام» طإن 1ععمصع اك هطع

 قمل مدن هانوع امع. : 8ع علع 4

 بتك يف نمضت مل تالاقم ب

 « 5هعأول 5ءكعمعع '1ءعطصتوتاب عك س4 اطغع 56103 01 00 2ع21720105 032م مو», 15 ل6

 كوعاول 56نلقعق, 12/1, 1950, م. 49 - 4.

 «1هاهلئاقممم 54هحءعدعما» '1[!عسومالعأل (نعوضنسإل, 149, 8لمزنم, 1951, م. 368 - 9.

 «ططئاهدممطب هس 2هاننعو» (1954), ذم 50عاقهل 1عدعوقعأات, 57/1, 1990, م. 72 -

 «كمسمع (0نعوأتممك ه1 81هنعدأا 2طتلمودممطو» (1965), ص 50ءلول 1[عققعءعأتب 61/4

 1994, م. 739 - 4

 «0د طع طسصقم (0همل11هم» 1م 1ع 1ا؟هلاسع 50علعاج, ظلناعل طزن 8لدعب خانعع

 [ةكتمغمور لعرب المعاع, ]مكان أنام 0 06ععوت اعمل [8عدعمععط ب 1966 م. 213 - 219

 «لخدمأا ة8لدضصع دصل اطع 12 للهم ه1 11/ءواععم هاننعدل '[طمتتعطخغ» (1953) ذد 50ءاضآ

 1عوعوععطر 2(69), 2002, م 273 - 19.

 تالسارملا-ت
 آ1ةمصمط ةدعرلا - [عدمأ ]35معرور 851615؟ءوعطقعا, 1926 - 1969, 84نمعطعام, 21معع

7101 

 [1دممهط ةعءعدلا - 8لومب 18كءعمماطجب, 8عامءعس ![ءءعاسلق. '!ططع (نهمعععومسلقسعع هآ

 طدمممط ةععملا ةتل 313م9 11ءانهماطإل, 51عجب ال وعاعب 113ءمانكأ 823غ, 5.

 [1دمممط ةععرلا - اعيبمعأ 8اسسصعمأءال, ..ءلس اعاطعال 8عجاا5 هنااا جعاار آ01

 1ع«ورصع ومما 0عضمجب [1ةسطتنع عر آظهاطاتعط الءءل3 8, 5.

 1آ1حممقهط ةععملا - آ1عممتعا ظاسعطعت, 185161عر 1936 - 1968, 1( معطعم - تانلعلب

 امم 6.

 1آ1ةدمدط ةرعملا - عسصممم 8عوعط, 8سلع1 ءوعاتوعلاب 1926 - 1951, 2ءدصللب أ( ثلت

 ةلقتم, ل301 5ءطعو» ءءء م, 0
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 - ١ ةمممهط ةععومسلا - 8[دانم 11ء1لءعوعع, 8علعأعر 1926 - 1975: طءدمل قلما ثم

 انا 4

 ةيبرعلا تامجرتلا  ث
 روتكدلا :ةعجارم «قانشي نمحرلا دبع : ةمجرت .لبقتسملاو يضاملا نيب

 ةعبطلا ؛1974 ةرهاقلا «نيلكنارف ةسسؤم ىلوألا ةغبطلا ميهاربإ ايركز

 .. 4 توريب - لوادج راد .ةيناثلا

 .1992 توريب ؛يقاسلا راد ءسيرعلا ميهاربإ :ةمجرت .«فنعلا يف

 وبأ ناوطنأ :ةمجرت «[يراتيلاتوتلا ماظنلا :ثلاثلا ءزجلا] ةيراتيلاتوتلا سسأ

 . 84 توريب ءيقاسلا راد «دير

 توريب «ةمجرتلل ةيبرعلا ةمظنملا «باهولا دبع اطع :ةمجرت «ةروثلا يف

2. 

 :ةيبرعلا ىلإ هلقن .ىرخآ تاباتكو لئاسر :رغديه نترامو تدنرآ ةنح
 .2014 توريب «لوادج راد .ءبهشألا ديمح

 ةردان :ةمجرت .ءرشلا ةهافت لوح ريرقت : سدقلا ىف نامخيأ :تدنرآ ةنح

 - دفاورلا راد /رئازجلا «نارهو ءعيزوتلاو رشنلل ميدنلا نبا راد «يسونسلا

 ةيعجرملا تاساردلا ضعب -2

 مطعمممات 811 عبعا, ططةهضهقهلت قةععالاغ مهام اذ مطتامدهدطتنع مماتتوانع 7, 22 كر

 5ع 1022, 6.

 مستعاب قةصصعر آه همه - عمطلامدهوطتع 0ع طقمفمفط ق4قععضلان 186901111692 ءأ

 لانععمدعسأ طوماور آل, 01

 ظعمطفطتط, دءربادر '!طع 8 عاسعأومأ 05100 عوتكسس 01 طاقسسمل 4ةععهت0(, 180 صدقت قع

 آن( (ءاعقعال طسطأتوطعتو, آصع.. آمهمطقسمت - 8هاب10عم - 8لعجب آل0عاع - '1هعمصأم - 0

 2000, 8]عجنب 2011033.

 تدممتوم ةكدعودنعءأب 1ع ممائ(1عدل 1 طماتئطغ هآ طفصسممفط 4ةععسلار ةلععب 2 هعلعر

 [113 مانا 8عوعع 10؟ةصمتااءطب 4

 هوممادمس ةلدعودنعأا, طافسمقفال ةععدلا: ص 1عاس(ععمععاقغأممو 01 طع» مماتكتعول

 "1طمانعطار 8لعوب المولع, نمسصطء لمع الصلت عموتاول 2ععوور 2

 طدعو ندر, ةصسلعغر الق معهدعع مماتاتونع 0ع !11ةممقط 4ةععوسلاب 2دعتكر 2آ]1, 4

 طويعاعطب ظطتلطس (ن., طافسمفط 4ةععسلا ة50 طع كعوععأات 1مج 2 381ع ممانعتعول

 ططتاموممطتت آمدقممب ةادعمتلافط,198 1
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 طوعءاعطر, دزععمم, طق هسهقط ةععسمسلأ 20 غطع (ط8211ةهء38ع 01

 1100ءرصتاج :ططغعسمسعدلم عز 01 11دسقس ظتوطخغكرو [0ه200ههر 10101616086, 2008.

 طتالتم, [1ةمصمر, 15 4ااهعأع ه1 8105: [لةمسقط ةنعط01:5 ( هتععوأ ه1أ طع 50ذقلب

 تطلعمعمر المت ععوزاوب هأآ (نطنعمعم 2ءعوور 8

 ”[ةقولمر, ظالتعممعر ]بع 1 ةقم» معدلسر ؟طلوسمسمط 4مععدلا ءا !"ةسغعءاتتنععدعع 0ع 0

 20لتاوانمر طوعور طوزنمأا, 9.

 ا2مدتصع - ظحيعأا, 81153 طءاطرب طةومدمط ةععدلا, 102 (طغ ط0م7 هأ1 اطع 721 ,١70:10

 آالدلا عدوأا]ل 21عوور 2
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